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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo buscar um diálogo entre duas linhas de investigação, a 

Geografia e a Literatura, dando ênfase às problemáticas da opressão e da exclusão social, na 

obra de Lima Barreto, com ênfase em suas crônicas. Esta dissertação abre um leque de 

oportunidades para compreender as relações humanas, seu meio, seus pares e o espaço que o 

homem ocupa. A Literatura, como expressão artística e reflexiva, pode ensejar o 

aprofundamento de questões do espaço geográfico, estabelecendo a compreensão entre as 

partes, através da interação homem-espaço e lugar. Assim como a geografia buscou estreitar 

seu objeto de estudo – o espaço, com as demais ciências, a literatura também não ficou inerte, 

conseguiu dar voz a um grupo de escritores cujas expressões artísticas, oriundas de classes 

menos privilegiadas partiram num movimento em defesa de suas próprias narrativas. Surge 

então, a Literatura-marginal, ao longo do tempo, com suas diversas nuanças e peculiaridades, 

abordando aspectos relativos à exclusão social e ao preconceito, em diversos níveis. Esses 

“autores marginais” foram (ex)postos, de alguma maneira à margem dos cânones literários. 

Abordaram temas significativos como a fome, as desigualdades, injustiças sociais e políticas, 

a miséria, o preconceito e a discriminação sofridos não só pela classe intelectual como 

também por uma parte da sociedade composta pela elite dominante. De Lima Barreto, 

passando por Carolina Maria de Jesus, pela Geração mimeógrafo, o termo marginal já foi 

utilizado para denominar diversos grupos, bastante diferentes entre si, culminando com os 

autores como Ferréz e Sacolinha, da COOPERIFA (Cooperativa dos escritores marginais de 

periferia). Sem intentar tratar especificamente da literatura Marginal, esta dissertação 

tangencia esse tema. Lima Barreto viveu um Rio de Janeiro conturbado política e socialmente, 

na virada do século XIX para o XX, por ocasião da forte interferência da cultura europeia, 

importada pelos governantes da época. A formação do espaço criado pela influência 

estrangeira, conhecida como a Belle Époque, provocou profundas transformações não só nas 

instâncias da geografia, mas principalmente no que tange à esfera psicossocial da população. 

Essa influência, além de atingir os hábitos e os costumes da população, refletiu-se também no 

contexto da língua. A obra ficcional de Lima Barreto não obteve a aceitação esperada por ele. 

O autor lutou pela valorização da literatura, pelo respeito à cultura brasileira e, 

fundamentalmente, contra a opressão e à exclusão social. 

 

 

Palavras - chave: Geografia; Espaço; Literatura Marginal; Lima Barreto, exclusão social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to seek a dialogue between two lines of research, Geography and 

Literature, giving emphasis to issues of expression and social exclusion in the work of Lima 

Barreto, emphasizing his chronicles. This research will allow a range of opportunities to 

understand human relationships, their environment, their peers and the space man occupies. 

Literature as artistic and reflexive expression may give rise to a deepening of geographic 

space issues, setting the understanding between the parties through the man-space and place 

interaction.  Just as geography sought to narrow its object of study - the space - with the other 

sciences, literature also was not idle, it managed to give voice to a group of writers whose 

artistic expressions, originated on less privileged classes, left on a  movement in defense of 

their own narratives. Then marginal-Literature arises over time, with its various nuances and 

peculiarities, addressing issues of social exclusion and prejudice, on several levels.  Those 

“marginal authors” were placed, in some way outside the literary canons. They have 

addressed significant issues such as hunger, inequality and social injustice, poverty, prejudice 

and discrimination suffered not only by the intellectual class as well as by a society composed 

by the ruling elite. We highlight in this exclusionary process the writer Lima Barreto, 

explicitly discriminated by the color of his skin and his social condition. From Lima Barreto, 

passing by Carolina Maria de Jesus, by Mimeograph Generation,  the term “Marginal” has 

been used to describe various groups, quite different from each other, culminating in Authors 

like Ferréz and Sacolina, from COOPERIFA (Cooperativa dos escritores marginais de 

periferia) [Cooperative of marginal writers of periphery] . Without bringing specifically the 

marginal literature, this work touches this subject. Lima Barreto lived in a time when Rio de 

Janeiro was troubled politically and socially, in the turn of the nineteenth to the twentieth 

century, because of the strong interference of European culture, imported by the rulers of the 

time. The formation of the space created by foreign influence, known as the Belle Époque, 

caused profound changes not only in its geographic instance, but mainly in the psycho-social 

area of the population. This influence besides affecting the habits and customs of the 

population, reflected also in the context of language. Lima Barreto's fictional work did not get 

the acceptance he expected. The author struggled by the appreciation of literature, by respect 

for Brazilian culture and, above all, against oppression and social exclusion. 

 

Keywords: Geography; Space; Marginal Literature; Lima Barreto 
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INTRODUÇÃO 

 

   
                                                                                          Na rua a vergonha da desordem não é mais 

nossa, mas do Estado. Limpamos ritualmente a 

casa e sujamos a rua sem cerimônia ou pejo...  

 

                 Roberto DaMatta 

 

 

Quando iniciei o presente estudo sobre Lima Barreto não poderia imaginar a 

satisfação e a surpresa que sentiria ao conhecer mais profundamente sua obra literária. 

Enquanto Lima Barreto fez a leitura social da população da cidade do Rio de Janeiro, 

durante o processo de modernização, eu fazia a leitura do homem chamado Lima 

Barreto. Sua obra ampliou minha imaginação de leitora, despertando o interesse de ir 

mais além do que pesquisar somente em livros. Resolvi que seria uma experiência e 

tanto percorrer as ruas por onde o escritor circulou.  

Embora conhecendo a Rua José Bonifácio, a Elisa de Albuquerque e a Major 

Mascarenhas, por se localizarem próximo a minha residência, intimamente senti um 

misto de alegria e surpresa ao percorrê-las por saber que serviriam de referencial aos 

meus estudos.  Fui tomada por fortes emoções ao subir a ladeira da Major Mascarenhas 

e realizar o trajeto que Lima Barreto tantas vezes realizou. Saber que Afonso Henriques 

de Lima Barreto caminhou muitas vezes por elas e, como cidadão, se preocupou em 

construir nas suas narrativas, a verdadeira identidade nacional brasileira. 

Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo buscar um diálogo entre duas 

linhas de investigação: a Geografia e a Literatura. Essa investigação proporcionará a 

abertura de um leque de oportunidades para compreender as relações humanas, seu 

meio, seus pares e o espaço que o homem ocupa. 

A Literatura torna-se fonte de pesquisa geográfica cujo aspecto teórico se 

fundamenta na abordagem cultural, nos valores e nas relações espaço-homem. Assim 

como a Geografia buscou estreitar a proximidade entre o  pensamento geográfico e as 

demais ciências sociais, num caráter multidisciplinar, Milton Santos em seu livro Por 

Uma Geografia Nova (1978), valorizou as bases interdisciplinares acreditando que esse 

tributo teórico e prático posicionaria a transformação de antigos conceitos geográficos. 

A literatura também não ficou inerte, nesse sentido, ela conseguiu dar voz a um grupo 

de escritores cujas expressões artísticas, oriundas de classes menos privilegiadas, 
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engajaram-se em um único movimento em defesa de suas próprias narrativas, 

demonstrando, através de uma nova proposta, a sua função social.  

Seguindo as tradições literárias, os temas significativos como a fome, a miséria, 

as injustiças e desigualdades sociais passam a ser mencionados pelo viés literário 

abrindo caminho para novas perspectivas e abordagens que nos possibilitarão tais 

diálogos. Acerca de alguns questionamentos a respeito da literatura que foge ao cânone 

literário, considerada de cunho autobiográfico, destacamos a literatura das minorias, 

daqueles que são postos à margem da literatura canonizada: a literatura marginal ou da 

periferia.  

Nesse contexto revela-se um Afonso Henriques de Lima Barreto discriminado 

pelos padrões literários da época devido ao alcoolismo, e à sua condição social, ao fato 

de ser descendente de escravos e residir no subúrbio. A intenção que existem em 

aproximar a geografia e a literatura marginal é a de ressaltar a importância do espaço 

geográfico abordado pelo escritor, ao construir seus personagens a partir das relações 

entre a sociedade e a natureza. 

Lima Barreto viveu num Rio de Janeiro muito conturbado política e socialmente. 

Adepto do pensamento positivista desenvolvido por Augusto Comte, Lima se deixou 

contagiar por ele, porém mais tarde se volta contra os positivistas brasileiros, contra a 

ditadura e contra o governo de Rodrigues Alves, período em que o Rio de Janeiro 

absorvia a forte presença da cultura europeia. Francisco de Assis Barbosa, biógrafo de 

Lima Barreto retrata o Rio de Janeiro no momento em que a cidade incorporava novos 

hábitos urbanos adotados pela administração de Pereira Passos. 

 

O Rio de Janeiro vivia a grande hora da sua remodelação. Osvaldo Cruz, um 

jovem médico enfrentava o problema da febre amarela e saneava a cidade. 

Ao mesmo tempo, sobre os escombros dos velhos sobradões coloniais, 

demolidos pela Prefeitura, Pereira Passos construía uma nova metrópole, sem 

sacrificar a beleza da paisagem....O povo assistia espantado à revolução 

urbanística – para abrir a avenida foram demolidas mais de 500 casas. O 

povo não se lembrava de Paris, nem da civilização. A Avenida Central – que 

depois se chamou Rio Branco assinala o efeito de uma época... estava fadado 

a desaparecer rapidamente o velho Rio de Janeiro dos tílburis e dos bondes  

de burro. (BARBOSA, 1988, p. 107). 

 

Considerando a formação do espaço como instância social e aliado às 

intervenções urbanas que a cidade do Rio de Janeiro sofreu pela influência europeia, 

Lima Barreto direcionou suas narrativas aos menos favorecidos e aos que juntamente 

com ele foram postos à margem da sociedade. Lima Barreto pode ser considerado um 
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escritor da periferia, haja vista os personagens de seus romances, contos e crônicas, 

muitas vezes espelhados em figuras públicas e em situações do cotidiano carioca.  

Cabe ressaltar que as críticas do escritor tinham como fundamento a questão da 

reforma urbana na administração do Prefeito Pereira Passos, ocorrida no Centro do Rio 

de Janeiro, cujo objetivo  era o de construir uma cidade nos moldes europeus.  A cidade 

do Rio de Janeiro de Lima Barreto, cenário e espaço principal dessa pesquisa se 

fragmenta, tornando-se campo de lutas e conflitos. O espaço urbano, a estrutura social, 

os grupos sociais excluídos e a participação do Estado em desapropriar imóveis, bem 

como o que ele investiu na produção do espaço, em obras de aterro, demolições e 

saneamento, desencadearam os problemas da população da cidade do Rio de Janeiro, 

em especial a marginalizada. Os processos sociais que ocorreram na cidade adquiriram 

certo grau de importância pelas questões relativas às formas espaciais e à criação de 

atividades que originam a própria organização social. 

Essa adversidade de espaços e sua dinamicidade constituem elementos culturais 

necessários para se discutir as identidades geográficas com que naturalmente a 

sociologia e a antropologia em muito contribuirão para a realização dessa investigação. 

Conforme Stuart Hall nos apresenta: 

 

  o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 

está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias e não resolvidas. O próprio 

processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas 

identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. 

(HALL,1998, p.12). 
 

Lima Barreto assumiu vários papéis em sua vida, através de seus personagens. 

Pelo fato de realizar sérias críticas ao regime da República Velha, projetava as 

desigualdades sociais em seus romances, como Clara dos Anjos, cujo tema central 

apontava para o racismo e para o preconceito sofridos pelos negros, assim como sua 

principal obra, Triste fim de Policarpo Quaresma, que apresentava como cenário a 

cidade do Rio de Janeiro e a história de um homem de patriotismo exaltado que tenta 

repassar para seu povo a importância da cultura brasileira. Lima se destacou no mundo 

literário por identificar seus personagens com o mundo real, afetado pelo processo de 

segregação social. 

 

A identidade é realmente, algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
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momento do nascimento. Ela permanece sempre incompleta. Existe sempre 

algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade.” (HALL,2003, p.34). 

 

O primeiro capítulo desta dissertação propõe uma abordagem a respeito da 

relação existente entre o espaço e principalmente aquele que o escritor vivenciou. De 

acordo com alguns estudiosos como Yi-Fu-Tuan (2013, p.72), “As vidas humanas são 

um movimento dialético entre refúgio e aventura, dependência e liberdade”. Embora a 

Geografia vise aos questionamentos da relação dialética do homem com seu meio, isto 

é, o espaço que ele ocupa, onde e como ele vive, podemos avaliar o quanto uma obra 

literária nos permitirá uma viagem imaginária no tempo e no espaço, não se pode mais 

compreender uma sociedade e seu espaço sem a preocupação com o bem estar do 

homem.  

Cabe ressaltar que a viagem no tempo aqui mencionada se refere à transição do 

século XIX para o século XX e o espaço em questão fundamenta-se na cidade do Rio de 

Janeiro da mesma época 

De acordo com Maria Josefina Gabriel Sant’Anna em A cidade como objeto de 

estudo, os sociólogos Marx, Weber e Durkheim consideram que a cidade ocidental 

moderna constitui o local da produção e reprodução do capital, produto da sociedade 

capitalista. A cidade também é o espaço onde se evidencia a exploração de 

trabalhadores, uma arena onde o cotidiano é vivido como uma luta pela sobrevivência. 

A cidade pode ser também o lugar de liberdade e limitação, de aproximação ou 

afastamento de pessoas, indicando uma complexidade de ideias. Pessoas de culturas 

diversas, de emoções e sentimentos diferentes vão colorir as relações sociais que 

resultaram em segmentos do espaço urbano ao espaço literário, mais precisamente, o 

espaço literário, ocupado pelo escritor e seus personagens. 

 

A cidade ocidental moderna tem sido pensada sob distintas matrizes teóricas, 

com diferentes graus de abstração e de generalização. Busca-se aqui formular 

um breve panorama de algumas das diversas concepções que marcam o 

pensamento sobre a cidade. Trata-se, portanto, de um recorte, o que implica 

na eleição de alguns paradigmas, na exclusão de outros e ainda na 

impossibilidade de contemplar todos os autores e tendências. (SANT’ANNA, 

2002, s.p). 
 

A partir de um período marcado pela absorção da cultura europeia, 

predominantemente francesa, no Rio de Janeiro, busca-se outra visão de como a Belle 

Époque  modificou os hábitos da população e o quanto resistiu por Lima Barreto em 

aceitá-lo.  



15 

 

Na virada do século XX, a cidade do Rio de Janeiro foi demarcada pela 

formação espaço-temporal, o espaço delimitado seria a própria cidade e a formação 

temporal a presença da cultura europeia, denominada Belle Époque, que transformou 

não só a velha urbs
1
, como estreitou os encontros da elite, pelos bares e cafés que 

surgiam ao longo da avenida. A cidade Rio de Janeiro nesse momento representava o 

centro cultural e político, pois difundia para as demais cidades do país os hábitos e os 

valores importados da Europa, intensificando naturalmente a vida intelectual da 

sociedade. Devido às profundas transformações ocorridas, a sociedade passou a dar 

mais valor às aparências, investindo no vestuário, frequentando bem mais os salões de 

baile, consumindo os produtos importados e utilizando as novas tecnologias.  

Ao mesmo tempo em que a cidade vivia os tempos modernos de cidade capital, 

vivia também as contradições e a resistência a esses novos tempos, confirmando a 

existência de um paradoxo em relação ao processo de modernidade que a cidade 

importava, tornando-se um grande centro urbano. A cidade do Rio de Janeiro passou a 

ser um laboratório de mudanças. De acordo com Carlos Lessa: 

 

Neste sentido a cidade é, por excelência, o espaço da criação, da destruição e 

da conservação[...] é possível realizar uma leitura da cidade, pois ela se 

assemelha a um arquivo. Ela guarda, em todo seu processo de transformação, 

a memória viva de seu passado. Tem sempre o passado como presente. 

(LESSA, 2005, p. 60). 

        

Com o intuito de melhor compreender os escritos de Lima, ressaltamos algumas 

considerações como o conteúdo crítico e o contexto social de sua obra. As 

transformações ocorridas na cidade do escritor sob a influência de culturas estrangeiras, 

como hábitos e comportamentos importados da França nos moldes do capitalismo 

industrial, incentivaram medidas cada vez mais excludentes, tomadas pelas elites 

brasileiras. Esse panorama histórico conhecido como Rio de Janeiro da Belle Époque  

foi uma das razões que levaram Lima Barreto, o mulato do subúrbio, a escrever seus 

romances, crônicas e  diários, que ainda hoje são motivos de pesquisa em vários campos 

das ciências. 

No segundo capítulo situam-se algumas crônicas e romances de Lima Barreto 

tendo como objeto a cidade do Rio de Janeiro, palco de suas observações e sensações 

que se acumularam aos acontecimentos sociais e políticos ocorridos com a chegada de 

um novo regime republicano. A relação existente entre os personagens criados pelo 

                                                 
1
 Cidade, metrópole, lugar de variedade de pessoas. 
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escritor foram se estreitando com tempo. Dialoga com a estética pré-modernista, por 

intermédio das crônicas e dos contos ao realizar uma abordagem severamente crítica do 

poder e da sociedade vigentes. Destaca-se também a identidade cultural de Lima 

Barreto ao se fragmentar em vários indivíduos, ou melhor, em vários personagens 

fictícios que se humanizaram construindo uma nova identidade entre o seu universo 

interior e o seu cotidiano, a rua. 

No terceiro capítulo discute-se um estudo de caráter geográfico com base nas 

identidades sócio-espaciais relacionadas à literatura marginal ou da periferia, visando a 

uma pesquisa sedimentada nos aspectos culturais da população, onde a cidade do Rio de 

Janeiro se apresenta como o espaço principal abordado. 

Antes de iniciarem-se as reflexões propostas, torna-se fundamental afirmar o 

que, no presente texto, se entende por literatura marginal. Em seus Diálogos Marginais, 

Idemburgo Frazão demonstra:  

 

Quando o assunto é literatura marginal, geralmente vem primeiro à mente um 

tipo de poesia realizada em torno da década de 1970, também conhecida 

como “geração mimeógrafo”. Mas antes desse período, o termo “marginal” já 

fora utilizado em relação a outros autores como, Carolina Maria de Jesus, 

João Antônio, Lima Barreto, dentre alguns outros. (...) A palavra marginal 

serve como adjetivo para aqueles que não seguem efetivamente as leis e 

também para quem não segue à risca os costumes sociais. Essa duplicidade 

de sentido que lhe é inerente, faz com que, muitas vezes, o segundo sentido, 

geralmente postergado, relaciona-se, em termos sociológicos, às pessoas 

envolvidas por nuanças inerentes à marginalização social. São exemplos 

disso os mendigos, os loucos, os desempregados, os migrantes, membros de 

minorias raciais, dentre outros. Os marginalizados, nesse segundo sentido, 

poucas vezes conseguiram ter voz nos parlamentos, nas tribunas, na 

sociedade como todo. (FRAZÃO, 2011, p.3). 
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CAPÍTULO 1 

 

A NATUREZA DO ESPAÇO E O ESPAÇO NA LITERATURA 

 

O presente capítulo tem como objetivo abordar o espaço urbano do Rio de 

Janeiro pelo viés da literatura de Lima Barreto, relacionando-a à realidade social 

imposta pela administração pública e a maneira pela qual esse mesmo espaço serviu 

como mecanismo de opressão. Para tanto, torna-se preciso investigar no campo da 

História as questões sociais, culturais e étnicas de base excludente inseridas na obra do 

escritor. 

Acredita-se que seus escritos construíram um rico potencial histórico- 

sociológico que nos permitiu identificar o quanto ele protagonizou esse espaço e o 

quanto representaram para ele a questão dos problemas e as contradições que a 

população viveu por ocasião do novo regime e das transformações urbanas e sociais 

que atingiram o Rio de Janeiro. Sua obra com certeza enquadra-se como processo de 

luta na busca de um diálogo com a sociedade, ao usar, em sua linguagem literária, um 

modo claro de escrever para a população carioca. Seus personagens estavam ligados 

diretamente às questões de ordens sociais e ideológicas do escritor que tinha como 

intuito preservar a tradição e as bases da cultura brasileira. 

Considerando que a questão da literatura foi um grande passo para que Lima 

Barreto manifestasse suas críticas e insatisfações acerca das reformas que vinham 

acontecendo é que se pode associar tal forma de expressão ao pensamento social. Nos 

próprios domínios da arte, a literatura contou com o apoio das ciências humanas e do 

pensamento geográfico para garantir a literatura brasileira o papel de verdadeira 

identidade nacional. Tais argumentos levaram Lima Barreto a alimentar um 

pensamento crítico na busca de garantir uma cultura genuinamente nacional. 

Partindo desse contexto que o espaço influencia as ações humanas e pode tornar-

se um dos principais mecanismos de opressão e exclusão, buscar-se-á no presente 

trabalho destacar algumas contribuições a respeito da interligação do espaço 

geográfico, da cidade do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro de Lima Barreto 

e seus personagens. 

 

A geografia enfrenta há muito, problemas epistemológicos e conceituais, 

assim essa primeira parte tem como objetivo rever seu objeto de estudo: o 
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espaço geográfico. Pela definição de alguns geógrafos, o espaço geográfico 

pode ser entendido como: estrutura de relações sob determinação do social; é 

a sociedade vista com sua expressão material visível, através da socialização 

da natureza pelo trabalho. é uma totalidade estruturada de formas espaciais. 

(BRAGA, apud, MOREIRA, 2007, p. 69). 
 

1.1 – O Espaço e suas definições 

 

Santos (1978) afirma que o espaço geográfico é também o cotidiano. Muda o 

enfoque da abordagem do espaço geográfico para os lugares, as formas são dotadas de 

conteúdo e de significado através da ação humana em relação ao seu entorno. Para 

Santos, o espaço e natureza correspondem às transformações determinadas pela 

sociedade, portanto:  

 

O espaço deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da própria 

sociedade que lhe dá vida [...] o espaço deve ser considerado como um 

conjunto de funções e formas que se apresentam por processos do passado e 

do presente [...] o espaço se define como um conjunto de formas 

representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma 

estrutura representada por relações sociais que se manifestam através de 

processos e funções (SANTOS, 1978, p. 122). 

 

É importante ressaltar que o espaço, além de se reproduzir pelas instâncias 

sociais, também resulta da interação do homem com o lugar de produção e de consumo. 

Este é o próprio cotidiano do homem, o lugar em que habita, trabalha, e se diverte, de 

acordo com as necessidades e as práticas de cada grupo. Santos destaca em sua obra 

Espaço e sociedade (1979) a importância que o espaço e o homem representam para a 

organização do processo histórico-geográfico.  

O próprio conceito de espaço ficou marginalizado devido às crises 

epistemológicas da ciência geográfica, porém o geográfico Yi-Fu-Tuan (2013) abordou 

com muita peculiaridade o conceito de espaço. 

 

“Espaço” é um termo abstrato para um conjunto complexo de idéias. Pessoas 

de diferentes culturas diferem na forma de dividir seu mundo, de atribuir 

valores às suas partes e medi-las. As maneiras de dividir o espaço variam 

enormemente em sofisticação, assim como as técnicas de avaliação de 

tamanho e distância. Contudo, existem certas semelhanças culturais comuns, 

e elas repousam basicamente no fato de que o homem é a medida de todas as 

coisas. Em outras palavras, os princípios fundamentais da organização 

espacial encontram-se em dois tipos de fato: a postura e a estrutura do corpo 

humano e as relações (quer próximas ou distantes) entre as pessoas. O 

homem, como resultado de sua experiência íntima com seu corpo e com 

outras pessoas, organiza o espaço a fim de conformá-lo a suas necessidades 

biológicas e relações sociais. (TUAN, 2013, p. 49). 
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Ao mesmo tempo em que Santos (1978) analisa a ‘Nova Geografia”, ele levanta 

em seus estudos a questão da interdisciplinaridade. Embora  algumas ciências se 

preocupem em investigar o mesmo objeto de estudo, ainda se encontram afastadas da 

integração metodológica e passam a desenvolver seus próprios métodos, fugindo do 

caráter interdisciplinar e do cunho investigativo da própria ciência. 

Milton Santos enfatizou as bases multidisciplinares acreditando na integração 

entre as ciências, ao propor em Uma Geografia Nova o bem estar do homem na luta 

por um espaço mais humano. 

 
A ciência geográfica assim revivificada seria a disciplina das formações 

sócio-econômico- espaciais, ou, para abreviar, formações sócio-espaciais. 

Poder-se-ia também falar exclusivamente de formações sociais, pois estas 

não se realizam de nenhuma maneira fora do espaço. Um tal estudo 

assimilaria a história da produção e a história do espaço humano em uma 

história só. A da sociedade global. (SANTOS, 1980, p. 196).  
 

O estudo geográfico sobre a formação dos espaços sociais nos possibilita 

conhecer o comportamento de uma sociedade da qual se faz parte. Uma das novas 

tendências é a geografia da percepção do comportamento que, junto à psicologia, leva o 

indivíduo a aprender de modo diferenciado o sentido de espaço, o qual seria definido 

por um tipo de espaço social composto de lugares familiares ou não. Esse raciocínio 

nos remete a uma nova percepção a respeito da geografia da percepção e do 

comportamento, cujo princípio específico se fundamenta na maneira pela qual cada um 

percebe o espaço, adquirindo um significado próprio, explicado pelo fator psicossocial, 

ficando a critério pessoal como atuar nesse espaço, uma vez que o homem é o 

componente principal do espaço e o transforma de acordo com o movimento histórico.  

Além da geografia do comportamento é importante ressaltar a visão de João 

Baptista Ferreira de Mello em relação à posição que o homem ocupa em seu próprio 

mundo. Este pensamento nos remete ao modo de como o homem vivencia suas 

experiências e como as percebe.  Segundo Mello (1991, p. 45) “o lugar encarna as 

experiências e aspirações da pessoa”.  

As pessoas constroem seus espaços se identificando com eles. As tradições 

fazem parte dos rituais da cidade e como cada “cidade é um lugar” (Tuan, 2013) é 

naturalmente possuidora de simbologia.  

Tuan buscou novas perspectivas geográficas, junto a outras fontes de estudos 

como a Psicologia e a Antropologia com o intuito de ampliar os estudos a respeito de 
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como compreender o papel do homem na Terra. Assim, outras pesquisas foram 

realizadas juntamente com a Geografia Social, com a finalidade de acrescentar mais um 

campo de estudos à Geografia, isto é, a íntima relação do homem com o meio e suas 

experiências. 

De acordo com alguns geógrafos, a geografia humanística aproximou o mundo 

das artes, ao mundo da geografia, dando-lhes um toque mágico na literatura ao trazer 

para o campo real valiosas ferramentas que traduziram a verdadeira essência de lugares 

e espaços. A geografia humanística permitiu ao homem materializar o sentimento e as 

imagens criadas pela literatura no universo abstrato do escritor. Mello, um dos 

geógrafos citados acima, exibiu em seu artigo A Humanística Perspectiva do Espaço e 

do Lugar (2011).  

 

Escritores diversos, incluindo dramaturgos e pesquisadores, conseguem 

apenas recortar e registrar uma parte da riqueza da vida em sua peças, livros e 

compêndio literários, escolares ou científicos. Outros pesquisadores abordam 

conceitos geográficos com base em uma trajetória de vida e, assim procuram 

abrir clareiras ou direcionar fragmentos biográficos como experimentos 

valiosos e fontes de pesquisa geográfica. ( MELLO, 2011, p. 9). 
 

Tuan fundamenta a relação da Geografia Humanística com os espaços e lugares, 

e naturalmente quando associamos o homem como objeto do espaço, inserimos nesse 

contexto as lembranças, sentimentos, atos, trabalhos, conflitos, dores e até mesmo suas 

fantasias. 

“Espaço” é um termo abstrato para um conjunto complexo de idéias. Pessoas 

de diferentes culturas diferem na forma de dividir seu mundo, de atribuir 

valores às suas partes e medi-las. (TUAN, 2013, p. 49). 

 

As relações sócioespaciais são estabelecidas pela realidade econômica do 

indivíduo, que de certa forma seu comportamento individual fundamenta-se nas 

decisões impostas pela sociedade.  

É importante destacar que no âmbito das ciências humanas a literatura de 

Afonso Henriques de Lima Barreto nos levou a uma análise e interpretação de 

determinados aspectos sóciopolíticos e econômicos que serviram de base para críticas 

ao comportamento da elite carioca dos séculos XIX e XX. 

O entrelaçamento entre Lima Barreto (literatura) e a cidade do Rio de Janeiro  

(espaço geográfico e cenário principal) tornou-se possível através do diálogo que 

exprime as diferentes representações da realidade a que o homem-escritor Lima Barreto 
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se reportou para constituir a identidade de seus personagens. Regina Dalcastagnè 

destaca a importância do espaço ocupado pela literatura nas representatividades sociais. 

 
Espaço onde se constroem e se validam representações do mundo social, a 

literatura é também um dos terrenos em que são reproduzidas e perpetuadas 

determinadas representações sociais, camufladas muitas vezes, no pretenso 

“realismo da obra”. (DALCASTAGNÈ, 2007, p. 20-21). 

 

A cidade do Rio de Janeiro é consagrada na época do 1º Império como a 

cidade/capital do Brasil e é na capital que a vida urbana se desenvolve. Assim, o 

prefeito Pereira Passos, no início do século XX, resolveu dar partida ao processo de 

remodelação da cidade, com obras de reformas sanitárias e urbanas.  Nesse período o 

Rio de Janeiro encontrava-se infestado de doenças e o objetivo era justamente 

modernizá-lo, a fim de que a cidade perdesse aquele aspecto de cidade colonial para se 

tornar uma verdadeira capital. As demolições aconteceram, vieram a baixo as velhas 

construções e moradias dando lugar a uma nova e grande avenida, conhecida como 

Avenida Central, arquitetada com desenhos da Champs Elysées, na França, e outras 

avenidas que ligariam o subúrbio ao centro.  

As obras, além de embelezarem a cidade, também foram alvo de críticas e 

motivo de grande descontentamento para muitos, devido o caráter seletivo e autoritário 

da administração de Pereira Passos e a falta de planejamento urbano em relação às 

inundações provocadas pelas enchentes aumentaram ainda mais a insatisfação do povo 

carioca. Estes fatos facilitaram a retirada da população menos afortunada para zonas 

mais afastadas do Centro. 

 

 

Imagem 1 – Demolições no centro do Rio, durante as obras de reformas de Pereira Passos. 
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A população pobre do Rio de Janeiro foi deslocada para os cortiços e para as 

favelas como forma de moradia destinada às camadas populares, sendo classificadas 

como impróprias e insalubres devido à intensa movimentação e à transferência de 

imigrantes para a cidade. Além do fluxo da população portuguesa e da corrente 

migratória, a busca por melhores oportunidades oferecidas pela cidade que se preparava 

para a transformação espacial e social, os atrativos da máquina a vapor, da energia 

elétrica e da entrada do plantio do café de uma maneira geral facilitaram a segregação 

social e espacial, que se estendeu do final do século XX até os dias atuais. 

A Geografia do comportamento tem em suas bases fundamentais dois aspectos 

importantes que são essenciais à compreensão da associação entre a geografia e a 

literatura-marginal.  

O primeiro aspecto resulta no comportamento individual – as reações 

individuais, enquanto que o segundo aspecto se fundamenta na maneira como esse 

comportamento individual pode alterar ou modelar o espaço. À geografia do 

comportamento coube estabelecer como cada um deveria atuar em seus espaços, 

independentemente de sua posição social. 

 

O fundamento desta abordagem vem do fato de que cada indivíduo tem uma 

maneira específica de apreender o espaço, mas também o de avaliar. Não se 

trata apenas de definir, para cada indivíduo, um tipo de espaço social na 

cidade e fora dela. Este espaço social seria definido pelos lugares que lhe são 

familiares e a parcelas de território que ele deve percorrer entre estes 

diferentes lugares. (SANTOS, 2004, p. 91). 
 

A estrutura de uma sociedade é formada pela práxis social e pela práxis 

individual que juntas, se reproduzirão nas relações sociais. O espaço, contudo, só evolui 

pelo exercício coletivo dos grupos. Esse funcionamento não ocorre de forma tão 

simples, ora o espaço se ajusta a alguns, ora ele afasta outros. 

Santos (1980) em seu livro, Por Uma Geografia Nova, afirma que a realidade de 

uma cidade, de um campo cultivado, de uma rua, é a mesma para todos os indivíduos. É 

a realidade de cada indivíduo, que o autoriza e o leva a ver as coisas sob um ângulo 

particular. Mas, como um resultado do trabalho humano – um artefato – o espaço 

guarda seu caráter objetivo durante suas próprias transformações.  

A produção geográfica em questão se constrói à luz dos conceitos principais, a 

saber: espaço geográfico, lugar, paisagem. A partir da análise desses conceitos pode se 
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desenvolver as demais categorias e principalmente com a Literatura, uma possibilidade 

de delinear o diálogo entre elas. 

Partindo deste viés, a análise do espaço geográfico permitirá compreender a 

relação entre a Literatura e, particularmente, a cidade, identificando - em especial nas 

obras de Lima Barreto - as interpretações diversas dos personagens e seus dilemas, 

definindo os personagens reais da cidade do Rio de Janeiro em categorias sócio-

espaciais distintas: os menos privilegiados moradores do subúrbio carioca e o carioca 

morador de Botafogo e seu entorno. A literatura se une à geografia no momento em que 

o escritor enfatiza os lugares, dando sentido a eles e às experiências humanas. 

O escritor faz uma leitura da cidade do Rio, ao abordar a temática urbanística e 

sanitária. Portanto, Lima Barreto, ao acentuar as questões sociais inseridas no espaço 

geográfico, soube traduzir num rico conteúdo imaginário a realidade que a cidade 

protagonizava naquela época. Lima Barreto se intitula “o homem da cidade” e se propõe 

a analisá-la e a viver suas particularidades percorrendo ruas e recolhendo personagens 

por onde passava. O espaço torna-se um elemento comum na literatura de Lima Barreto 

devido à sua íntima relação com o seu meio.  Partindo dessa concepção que o homem e 

a cidade se interagem, torna-se compreensível a forte influência que a geografia 

humanista  exerce nas relações sócio-espaciais. 

 

1.2- O subúrbio e o espaço geográfico 

 
As pedras de que se constrói uma cidade não são suficientes para edificá-la. 

Seja Babel, Sodoma ou a Atenas clássica. Seja Londres, Paris ou as “Cidades 

Invisíveis”. 
2
(CALVINO, apud, PECHMAN, 1997, s/p). 

 

De acordo com a gramática, o termo subúrbio
3
 se define por cercanias de cidade 

ou de outra povoação, ou área sob o domínio da pobreza, com falta de infraestrutura. O 

estudo geográfico sobre a formação dos espaços sociais nos possibilita o conhecimento 

próprio da sociedade e suas similaridades. O subúrbio como objeto temático tornou-se 

interesse de pesquisa pelo viés histórico e sociológico.  

Quando a cidade do Rio de Janeiro despontava para dar início às reformas 

acontecidas principalmente na virada do século XX, marcando uma configuração sócio 

espacial elitizada e excludente, foi motivo de pesquisa geográfica e histórica devido às 

                                                 
2
 Retirado da Revista Semear 3 – Pedra e Discurso: Cidade, História e Literatura. 

3
 Segundo o Novo Dicionário da Língua Portuguesa de 1986, subúrbio significa cercanias da cidade ou de 

outra povoação. In: Novo  Dicionário da Língua Portuguesa, por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 2ª 

edição- 13ª impressão, Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1986 – p. 1623. 
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profundas transformações ocorridas em seu espaço geográfico e social. Só que a ideia 

de subúrbio nessa pesquisa visa a debater o conceito gramaticalmente instituído, com 

outra visão, apresentada em decorrência da transformação que ele adquire por ocasião 

da entrada do século XX. Deste modo, Osman Lins afirma que: 

 

O subúrbio constitui o espaço um elemento da máxima importância e 

também dos mais interessantes no universo ficcional de Lima Barreto. (LINS, 

1976, p. 60). 

 

O perfil traçado do subúrbio nos remete, na verdade, a uma série de reflexões 

que já foram abordadas no âmbito sociológico e literário, cujo caráter simbólico podia 

ser representado entre o espaço rural e urbano. 

O espaço do subúrbio de Lima Barreto não pode ser considerado excludente, 

pelo fato de buscar uma identidade urbana, fazendo desse espaço um local pertinente à 

cidade e a seu desenvolvimento. Seu entorno destacava-se por casarões aristocratas, 

residências da classe média e rica da sociedade carioca, configurando uma nítida divisão 

entre o suburbano e o urbano. Até o século XIX tínhamos como exemplo de subúrbio os 

bairros de Botafogo, Laranjeiras, Catete, Glória e Tijuca. Essa divisão permitiu uma 

percepção sobre o papel das cidades, na qual reformas do prefeito Pereira Passos 

tiveram um cunho específico: o sócio espacial, o excludente. William Héctor Gomez 

Soto afirma: 

 

o subúrbio representa o ser dividido entre o urbano e o propriamente rural e 

na sua definição corrente,[...] isto é, geográfica, refere-se às áreas que 

circundam as áreas centrais dos aglomerados urbanos. Derivada da palavra 

inglesa suburb, que literalmente significa “subcidade”. Por outro lado, o 

termo subúrbio designa também áreas com baixa densidade populacional 

onde podem existir pequenas propriedades agrícolas, condomínios de luxo, 

parques e até indústrias. [ ...] O subúrbio  representaria um espaço 

intermediário entre a cidade e o campo. A este espaço corresponde uma 

consciência social híbrida e indefinida. Uma manifestação de extremos e 

desencontros. De um lado o moderno que irrompe, de outro, o antigo e 

tradicional que ao contrário de desaparecer, permanece e faz parte de uma 

totalidade. (SOTO, 2008, p. 110 -114) 
 

Com base nas afirmações de Soto podemos compreender alguns conceitos 

existentes em relação ao espaço e ao subúrbio em sua totalidade, onde o espaço se 

forma pelos desencontros e conflitos estigmatizando-se socialmente. Ao subúrbio 

corresponde o lugar de exclusão, de segregação e marginalidades e este contexto o leva 

à condição de subalternidade e dependência dos grandes centros culturais e urbanos, do 



25 

 

acesso às informações e dos pólos econômicos enfim, dos considerados à margem, 

identificando-se aí a verdadeira exclusão social. 

Parafraseando Mello, (1993-2008) o subúrbio e a periferia exibem tons diversos. 

Pejorativamente no Brasil, o espaço do subúrbio tem como símbolo de pobreza o trem, 

enquanto que, nos Estados Unidos, as grandes mansões e seus verdes jardins integram o 

cenário suburbano. 

O espaço aristocrático do subúrbio foi perdendo seu referencial devido às novas 

construções, inadequadas por um surto desenfreado de abertura de ruas em terrenos 

irregulares de maneira tumultuada. Surgiram construções em loteamentos impróprios 

sem alinhamentos. O processo migratório agravou principalmente esse crescimento pela 

vinda de ex-escravos do interior de Minas Gerais, Bahia e da antiga província do Rio de 

Janeiro e de muitos portugueses que aqui se estabeleceram por ocasião da reforma do 

governo. Todo esse processo migratório contribuiu para o surgimento de epidemias, a 

problemática da época, e com ela o grande número de demolições originando a crise 

habitacional.  

Tal demanda favoreceu o deslocamento da população menos “afortunada” para 

terrenos que se alinhavam à linha férrea, e consolidava-se de forma bem heterogênea 

esse novo espaço, antes composto por uma classe média formada de comerciantes, 

militares de baixa patente, alguns funcionários do governo e comerciantes. A concepção 

da ideia de subúrbio passa a ter um sentido depreciativo, não só pelo fato de limitar os 

recursos financeiros da nova migração, bem como o estilo de vida desses novos 

moradores. Essa distribuição desordenada de terras favoreceu a expansão de lotes 

residenciais populares e de bairros conhecidos como São Cristóvão, Tijuca, Piedade, 

Méier, Madureira, Engenho Novo, Todos os Santos e Inhaúma. Lima Barreto descreve 

essa paisagem através de sua obra Recordações do escrivão Isaías Caminha:  

 

O jardim, de que ainda restavam alguns gramados amarelecidos, servia de 

curadouro. Da chácara toda, só ficavam as altas árvores, testemunhas da 

grandeza passada e que davam, sem fadiga nem simpatia, sombra às 

lavadeiras, cocheiros e criados, como antes faziam aos ricaços que ali tinham 

habitado. (BARRETO, 1998, p.175). 
 

E assim a região do subúrbio conhecida como aristocrata foi perdendo seu 

referencial de bairro da elite, ganhando novos contornos e outro perfil. “O subúrbio é o 
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refúgio dos infelizes” afirma Lima Barreto ao escrever Clara dos Anjos, (1922, s/d) que 

representava a identidade dos pobres e negros.  

 

“(...) Por esse intricado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande 

parte da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os olhos, 

embora lhe cobre atrozes impostos, empregados em obras inúteis e suntuárias 

noutros pontos do Rio de Janeiro. (..) Mais ou menos é assim o subúrbio, na 

sua pobreza e no abandono em que os poderes públicos o deixam. (...)  

(BARRETO, s.d. p. 74-75). 

 

A intenção, ao aproximar a geografia da literatura marginal, é justamente 

ressaltar a mobilidade que Lima Barreto realizava do subúrbio do Rio de Janeiro, sua 

moradia, para os espaços dos cafés e bares que se localizavam no centro urbano, mais 

conhecido como a Rua do Ouvidor. 

A geografia nesse momento se apresenta como um processo dicotômico em 

relação ao espaço abordado, assim sendo: o subúrbio e a cidade/ o branco e o negro/ o 

pobre e o rico/ os trens e os bondes/ as confeitarias e as “bibocas”/o espaço novo e o 

velho/ foram aspectos marcantes que transformaram a  paisagem da cidade do Rio de 

Janeiro nesse período, como define Maurício Silva. 

 

Com efeito, mais que uma época de indefinições (...) a chamada Belle 

Époque parece ter sido mesmo uma época de contradições, em que guerra e 

paz, otimismo e desilusão, vida e morte pareciam caminhar lado a lado, numa 

constante ameaça de alteração brusca da ordem estabelecida. Se por um lado 

as nações se revelavam mais avançadas e dotadas de uma tecnologia 

incipiente e promissora, por outro lado a miséria e a vida viciosa pareciam 

crescer vertiginosamente, o que contribuiu para relacionar de forma definitiva 

parte deste período ao sugestivo conceito de decadentismo. (SILVA, 2006, p. 

16).  

 

Segundo o sociólogo José de Souza Martins (2008: 60) “a periferia destacou-se 

da concepção do subúrbio como expressão do espaço urbano degradado.” 

Para a classe acadêmica, aquilo que não é urbano é definido como suburbano e 

aquilo que não é suburbano é simplesmente considerado periferia. Com base nesses 

conceitos criou-se uma imagem distorcida de que o espaço suburbano se caracterizava 

pela negação do progresso, pela precariedade de estruturas relacionadas a habitação e 

educação, pela formação mal desenhada das ruas, e das ausências de praças, pelos 

estreitamentos das calçadas e muita sujeira acumulada. 

Existe uma grande complexidade em relação às inúmeras definições existentes 

sobre espaço. Pode se definir como físico, geográfico ou social e psicológico. Santos 

(1982) pontua:  
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o espaço morada do homem, sob a ação humana, assume uma natureza social 

e é nestes termos que deve ser pensado pelo geógrafo interessado em 

compreender a sua organização.(SANTOS, 1982, p.31). 

 

Esse conceito foi compartilhado durante muitos anos por diferentes escalões da 

sociedade e integrantes do governo. Criam-se então, dois polos o subúrbio e a cidade.   

Cabe ressaltar a diferença existente entre a noção de espaço e a ideia de lugar. O 

Espaço resulta das características sociais e econômicas do lugar.  

Yi-Fu Tuan, enriqueceu a reformulação teórica com um novo repensar da 

geografia alinhado às áreas humanas, apresentando perspectivas para conceito de espaço 

e lugar que excedem os conceitos antigos da geografia e se estendem às linhas literárias, 

psicológicas, históricas e até mesmo sociológicas, resgatando o homem, seus valores, 

identidades, subjetividade e sentimentos, com a finalidade de situá-lo ao seu ambiente 

de inclusão. Como objeto geográfico, o espaço se forma por um conjunto de ações 

diversificadas ao longo do tempo. 

 

As ideias de “espaço” e “lugar” não podem ser definidas uma sem a outra[...]. 

Uma pessoa pode conhecer um lugar tanto de modo íntimo como o 

conceitual.[...] O lugar é um tipo de objeto. Lugares e objetos definem o 

espaço, dando-lhe uma personalidade geométrica.[...] O lugar pode ser 

definido de diversas maneiras. Dentre elas, esta: lugar é qualquer objeto 

estável que capta nossa atenção. (TUAN, 2013, p. 28, 199 e 208). 

 

Cabe lembrar que a organização do espaço independe das distintas relações entre 

os indivíduos ele mantém de alguma forma suas particularidades, isto é a sua própria 

identidade, e se constituirá no espaço da coletividade. O indivíduo ao se organizar 

modifica o espaço interagindo o espaço local com o global. Dessa interação nascem 

novas experiências que permitirão ao indivíduo compartilhar seu cotidiano com as 

diversas ações humanas.  

Assim, da mesma forma que o homem interage compartilhando suas vivências 

expressando o sentimento de pertencimento em relação aquele espaço, nos deparamos 

com situações contrárias a tal sentimento. O sentido de pertencimento vai transcorrer de 

acordo com a emoção, com o elemento social e cultural do homem em decorrência do 

espaço ocupado por ele em determinado momento. Um mesmo espaço pode se 

caracterizar como espaço transitório, sem vínculo ou sem identidade.  

Com base nesse espaço do não pertencimento, o homem acaba criando um novo 

espaço, caracterizando-o como o “não-lugar” e, do ponto de vista de João Baptista 



28 

 

Ferreira de Mello, os lugares são carregados de símbolos que se constituem pela 

transitoriedade ou não.  Segundo ele, não se restringem apenas às vivências. Os 

símbolos e lugares estão impregnados de sentimentos, de experiências, intimidade e do 

sentido de pertencimento, mesmo que individualmente ou em grupos sociais os 

símbolos podem ser encontrados em qualquer parte. 

 
Lugares e símbolos adquirem profundo significado, através dos laços 

emocionais tecidos ao longo dos anos. Conciliar, entender e decodificar o 

conteúdo simbólico de magnitudes diferenciadas como pátria, prédios, 

ginásios e as simples pedras do caminho são as tarefas a serem empreendidas 

nessas reflexões inaugurais. Os lugares/símbolos são entes queridos ou 

merecedores de considerações especiais. Tais envolvimentos, que despontam 

com a experiência, a confiança e a afeição, denotam intimidade, na acepção 

da palavra a qualidade do “que está muito dentro” ou o “que atua no interior’, 

como apontam os dicionários. Os lugares/símbolos, nessa abrangência, são 

igualmente públicos, compartilhados e forjados por intermédio de edificantes 

significados. (MELLO, 1993 – 2008, p. 167). 
 

Lima Barreto pontua em suas crônicas e romances a segregação social e racial, 

enfatizando espaços nos quais seus personagens são afastados do processo histórico que 

envolveu sua cidade. Ele acreditava que a missão da linguagem era unir os homens, uma 

vez que ele mesmo, por ser pobre e mulato, sofria com essa segregação, tão perceptível 

a ponto de ele não ser reconhecido no meio dos intelectuais e da elite. Joachin Azevedo 

Neto nos apresenta em O cotidiano do subúrbio nas crônicas de Lima Barreto, o espaço 

urbano pelas práticas da cultura: 

 

O espaço urbano, enquanto lócus (sic) múltiplo, é um terreno em aberto para 

muitas abordagens historiográficas. Interessa aqui encarar a cidade enquanto 

lugar fragmentado e territorializado através das práticas sócio-culturais. 

Neste sentido é que a cidade se torna múltipla e pode ser estudada através dos 

textos literários que a representam, pois estes imprimem no visível e no 

invisível as lembranças, experiências e memórias que circulam pelas suas 

praças, bairros e ruas. (NETO, 2011, p.19). 

 

O escritor traz para sua obra as imagens de um subúrbio onde os espaços eram 

acolhedores, e suas mulheres, mais belas do que as da Rua do Ouvidor; a sociabilidade 

dos moradores se refletia pelas confraternizações e pelas discussões acaloradas sobre a 

Nova República e suas reformas. 

Ainda em relação ao subúrbio, Beatriz Resende, em sua obra Lima Barreto e o 

Rio de Janeiro em fragmentos (1993), descreveu que o escritor carioca refletiu, ao longo 

dos diversos temas que envolvem suas crônicas, sobre as consequências negativas que 

os abusos de poder cometidos pelas novas elites dirigentes acarretavam para a realidade 

das classes populares.  
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A história de vida do escritor muitas vezes se prendeu às suas histórias de ficção, 

ganhando força através da crítica e do sarcasmo, principalmente quando a situação 

sobre a dinâmica urbana se agrava resultando na forte crise habitacional ocasionada 

pelas demolições dos cortiços, casas de cômodos e das obras de expansão do porto, 

considerado de grande importância para a cidade, já que dada a sua correlação entre o 

eixo portuário e as atividades comerciais e de serviços precisavam estar próximas.  

A modernização do porto acarretou o crescimento das atividades afins causando 

no seu entorno muitas dificuldades.  Mesmo que os morros próximos à área do centro 

da cidade fossem opções de moradia da população excludente, não eram suficientes 

para abrigar todas as classes populares, além do sério problema das epidemias que se 

estendiam pela cidade. 

Todo esse processo se consolidou na escolha do subúrbio como opção, mesmo 

que  não fosse a melhor escolha para a população, embora geograficamente fosse o 

espaço habitado por funcionários civis e militares de pequenas patentes e alguns 

trabalhadores, o deslocamento para o subúrbio, fez este segmento do mercado 

imobiliário se desenvolver e perder sua característica aristocrata. De uma maneira geral, 

o espaço do subúrbio também se expandiu em sua face urbana, adquirindo um sentido 

de limite geográfico, juntamente com o social, ao mesmo tempo em que recebia  cunho 

pejorativo, devido ao deslocamento das camadas mais pobres da população.  

Enfim, Lima Barreto, apesar de todas as adversidades, descobriu nas pessoas 

simples que residiam no subúrbio uma peculiaridade diferente: a maneira pela qual as 

dificuldades de sua gente eram superadas. O escritor conseguiu captar as emoções de 

seus moradores e passa a ser acolhido por eles, independentemente das bebedeiras, da 

cor da pele e do desleixo de suas vestimentas.  

As festas de confraternização, as feirinhas, os bate-papos entre amigos e outras 

formas de socialização levaram Lima Barreto a concluir que existia vida no espaço 

suburbano. Na crônica Feiras e Mafuás (1921), publicada na Gazeta de Notícias, o 

escritor descreve o comportamento dos moradores do subúrbio em relação às festas 

domingueiras. 

 

O povo chama tais coisas de “mafuás”. Não atino qual seja a origem desse 

termo. Há quem diga que é corruptela do francês; ma foi – “minha fé”. Não 

sei se é isso; mas a etimologia não vem ao caso. Seja como for, “mafuá” é 

coisa pitoresca. Funciona aos domingos e é a festa, o passeio domingueiro, 

por excelência, do povo dos subúrbios. Toda aquela humilde gente que lá se 

acantona da melhor maneira possível, fustigada pelo látego da vida, durante 
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toda semana, encontra no domingo de “mafuá” um derivativo da alegria e 

consolação para suas mágoas, necessidades e tormentos morais. Nas tardes 

em que eles funcionam, os bondes mastodônticos da Light chegam nas 

proximidades deles, apinhados de passageiros de outros subúrbios, onde não 

os há; e despejam uma multidão, que se vai colear por entre as barracas, sob a 

luz firme dos focos elétricos, ao compasso de uma charanga rouca e 

estridente, a espaços, olhando avidamente para aqueles objetos tentadores das 

barracas piedosas, na sua primeira tentação. (BARRETO, 2004, vol. II, p. 

386). 

 

1.3 – A cidade sob o olhar da Geografia e da Literatura 

 

De acordo com o pensamento geográfico, as cidades surgiram no período 

paleolítico, mais precisamente na Área da Mesopotâmia, quando o homem por 

necessidades próprias, buscou um determinado espaço para se abrigar e se sentir seguro 

para desenvolver a prática da agricultura, garantindo seu sustento e de seus animais. 

Angela Maria Thereza Lopes (2012) em seu livro O Rio de Lima Barreto: 

modernização e Modernidade, define: 

        

A cidade é o locus onde se amplia a capacidade humana de evolução e 

invenção; é também geratriz de diversidade, segregação e violência. (LOPES, 

2012, p. 34). 

 

As cidades são classificadas como espontâneas, planejadas e artificiais. As 

espontâneas surgem lentamente e de forma bem natural. As planejadas são formadas por 

normas estabelecidas, enquanto que as artificiais são criadas depois das normas 

estabelecidas e habitadas logo após sua construção, toma-se como exemplo a cidade de 

Brasília. 

Pelo viés antropológico, ainda pode-se tecer algumas relações existentes entre 

cidades e espaço social, conforme Roberto DaMatta, em A casa & a rua (1997): 

   
“Nas cidades brasileiras, a demarcação espacial (e social) se faz sempre no 

sentido de uma gradação ou hierarquia entre centro e periferia, dentro e fora. 

Para verificar isso, basta conferir a e expressão brasileira “centro da cidade”, 

e também a conotação altamente negativa do espaço sub-urbano-suburbano-, 

[...] Se não fosse muita ousadia, poder-se-ia sugerir que  a ausência de uma 

ocupação sistemática dos morros e elevações pelos segmentos dominantes 

teria alguma relação com essa obsessão pelo “ centro”. Pois como seria 

possível montar a equação brasileira centro=dentro=superioridade social, se o 

morro isola e pode apontar para a periferia e para a individualização? De 

qualquer modo, a especulação pode ser interessante e nos remete a diferentes 

formas de concepção do espaço que o estudo comparativo ajuda a 

descobrir.”(DAMATTA, 1997, p.29). 

 



31 

 

Cabe ressaltar que o surgimento das primeiras cidades favoreceu as 

transformações sócioespaciais, econômicas, culturais e políticas, permitindo mais tarde 

o processo de desenvolvimento dos primeiros núcleos urbanos e servindo de modelo de 

ocupação dos espaços sociais. Maria Josefina Gabriel Sant’Anna, em Cidade como 

objeto de estudo, aborda os espaços dos ricos: 

 

Hoje os estudiosos urbanos continuam importando paradigmas, mas 

permanece o empenho de investigar e de explicar as particularidades da 

realidade urbana brasileira. A temática da globalização, por exemplo, está 

presente nos estudos sobre as metrópoles brasileiras. A discussão sobre dual 

city, uma cidade de estrutura social polarizada, dual, em que o espaço dos 

ricos contrapõe-se ao dos pobres, resultante da globalização das economias 

urbanas. O que se nota como peculiar à reflexão contemporânea sobre a 

cidade é que ela se torna cada vez mais ampla e multidisciplinar 

incrementando o leque temático da Sociologia Urbana. (SANT’ANNA, 2002, 

s.p). 

 

A geografia da cidade aqui abordada nos remete a uma análise a respeito do 

processo cultural-urbano, especialmente quando direcionamos como fundamento de 

pesquisa – a cidade. Alguns desdobramentos histórico-geográficos são importantes 

devido às dimensões relacionadas ao homem e seu meio.  

A cidade cresce em proporção à demanda por mão-de-obra e  força de trabalho 

acrescida do fluxo migratório. Tal movimento acontece do campo para cidade, da 

cidade para cidade (movimento do centro para o subúrbio), a exemplo do movimento 

espacial ocorrido no período da reforma Pereira Passos. Este fluxo migratório, além de 

geográfico, apresentou um caráter histórico. Há um entrelaçamento de homens e de 

cultura nos bairros que se formam por ocasião destes fluxos. A urbanidade se mistura ao 

rural e ao campo dando complexidade a todo processo geográfico. De acordo com Henri 

Lefebvre: 

 

Atualmente, a relação cidade-campo se transforma, aspecto importante de 

uma mutação geral. Nos países industriais, a velha exploração do campo 

circundante pela cidade, centro de acumulação do capital, cede lugar a formas 

mais sutis de dominação e de exploração, tornando-se a cidade um centro de 

decisão e aparentemente de associação. Seja o que for, a cidade em expansão 

ataca o campo, corrói-o, dissolve-o. [...] a vida urbana penetra na vida 

camponesa despojando-a de elementos tradicionais: artesanato, pequenos 

centros que definham em proveito dos centros urbanos. (LEFEBVRE, 2001, 

p. 74). 

 

Ainda quanto ao papel do espaço em relação à cidade pode-se afirmar que a 

geografia alinhada a outras áreas de estudos nos permite compreender a transformação 
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que o homem sofre em decorrência das mudanças que atingem o espaço. Como sugere 

Robert Moses  Pechman: 

 

cidades, as conhecemos desde os confins da história, mas o fenômeno 

urbano, é algo absolutamente inédito na experiência humana. As grandes 

cidades são a grande novidade do século XIX. E não apenas por sua 

grandiosidade, dimensão espacial ou por seus progressos urbanísticos e 

arquitetônicos... o que é absolutamente novo é o fenômeno urbano em si. 

(PECHMAN, 1997, s.p.). 

 

Ao levantarmos questões inerentes às relações sócioespaciais é importante 

destacar a contribuição da Literatura na presente pesquisa. De acordo com Frazão 

(2011, p. 2123) “ao invés de se fechar em sua intimidade, a literatura se abre, 

propiciando diálogos intertextuais e interdisciplinares”. 

A presença de Lima Barreto na área urbana da cidade do Rio de Janeiro ecoa em 

nosso imaginário, por intermédio de suas crônicas e romances, quando ele ao flanar 

pelas ruas da cidade observando sua paisagem e seus humanos. O escritor faz da sua 

cidade, o cenário principal de suas investigações literárias. Seus personagens 

simbolizam a insatisfação referente à organização do espaço e a sua formação local. 

A cidade representava para Lima Barreto um conjunto de complexidades de 

tipos bem característicos formados pelo movimento urbano, bem como os tipos urbanos 

do cronista João do Rio, que classificava as ruas cariocas dando-lhes vida e alma, onde 

a “rua fatalmente cria seu tipo urbano”: 

 

A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte.[...] a 

rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria não os denuncia ela. A rua é a 

transformadora das línguas.[...] a rua continua, matando substantivos, 

transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários as 

palavras que inventa, criando o calão que é o patrimônio clássico dos 

léxicons futuros.[...] A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. 
Há suor humano na argamassa do seu calçamento. Sem o consentimento da 

rua  não passam sábios, e os charlatães, que a lisonjeiam e lhe resumem a 

banalidade....A rua é a eterna imagem  da ingenuidade.[...] A rua faz as 

celebridades e as revoltas. A rua fatalmente cria seu tipo urbano. (RIO, 2012, 

p. 20-31). 
 

Barreto capta a paisagem da cidade, passando a observar o vai-e-vem da 

população urbana, mas ao mesmo tempo em que a observa e faz parte dela, se distancia 

pela sua posição intelectual. Ele torna-se um flâneur, a rua é o seu principal objeto de 

pesquisa, enveredando por caminhos do subúrbio até o centro da cidade, observando 

seus personagens enquanto a paisagem que vai se modificando à proporção que o bonde 
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vai se afastando da Vila Quilombo, nome dado a sua residência em Todos os Santos, até 

chegar ao cenário da evolução, isto é, o espaço dos novos cafés espalhados pelas ruas da 

cidade. Fato curioso, pois a cultura do café atravessou fronteiras internacionais, 

enriquecendo a elite, e tinha como fama incentivar ideias no meio cultural, atraindo 

como admiradores do hábito os artistas, escritores e pensadores.  

Destaca-se a crônica de Lima Barreto O Café (1915), cuja característica básica é 

a  proteção à política cafeeira, impetrada pelo sistema econômico do governo. 

 

Tenho ouvido dizer que café é a maior fortuna do Brasil; que ele, quase 

unicamente, contribui para a riqueza orçamentária da nossa pátria. São coisas 

que andam por aí afirmadas pelos jornais, sobretudo pelos de São Paulo. 

Pus-me a verificar e estudar as coisas com todo o método. A história não me 

pareceu assim tão inconcussa como parece. Sempre tenho ouvido dizer que 

quem tem dinheiro, dá dinheiro e não pede dinheiro. [...] o tal do café, porém, 

só leva a pedir dinheiro. Como é que ele é riqueza do Brasil? Não se abre um 

jornal, governista, neutro ou oposicionista, que não se encontre uma 

“lamúria”, uma “facada” da lavoura do café.  (BARRETO, 2004, v. l, p. 214). 

 

O café chegou ao Brasil oriundo da Guiana Francesa, pelas mãos do Tenente  

Francisco de Melo Palheta, e foi plantado ao norte do País. A produção cafeeira se 

espalhou pela região de Minas Gerais e pelo Vale do Paraíba, onde se desenvolveu de 

forma acelerada até chegar ao Rio de Janeiro, por volta de 1760, causando um grande 

desmatamento devido à forma inadequada de plantio. Inicia-se um novo ciclo 

econômico. O café foi um dos principais produtos do mercado internacional, o que fez 

do Brasil seu grande produtor durante o século XIX e início do século XX. O 

fortalecimento da cultura cafeeira consolidou a cidade do Rio de Janeiro como um 

centro sofisticado ao unir os costumes europeus aos novos hábitos do carioca.  

 

podia se dizer que o Rio de Janeiro era por esse tempo, a cidade dos cafés. 

Nunca existam tantos! Será impossível [...] mencioná-los um por um. Café do 

Rio, Cascata, Paris, Papagaio, Jeremias, Americana, Java, o Criterium. ( 

BARBOSA, 1988, p. 108). 

 

Foram tantos os pontos de cafés, assim como as confeitarias e os bares 

localizados no centro, que esses passaram a ser ponto de encontro de muitos políticos, 

escritores e estudantes. Lima Barreto também não se privou desses lugares. Seu círculo 

de amizades se concentrava nessas rodas, principalmente no Café Java, o preferido dos 

estudantes.  
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Imagem 2 - Café Java no Centro do Rio de Janeiro, ponto de encontro dos intelectuais cariocas. 

 

Cabe ressaltar que esse novo hábito também importado dos franceses, se 

espalhou por todo Rio de Janeiro. Os Cafés tornaram-se ponto de encontro e de reunião 

entre os aristocratas, literários e intelectuais. Os mais conhecidos da cidade como o Café 

Papagaio, o Cascata, o Paris, e o Lamas, e outros mais, dinamizaram o desenvolvimento 

urbano. Enfim, os espaços dos cafés sociabilizaram literária e politicamente a elite 

carioca. 

 
As tensões sociais que ficaram representadas nas crônicas de Lima Barreto 

foram retiradas, em estado bruto, portanto, do espaço e do tempo que 

circundavam a realidade do escritor, Afinal, o próprio Lima escreveu na 

crônica “Os outros”, publicada em 1915, que “não há prazer maior do que se 

ouvir pelas ruas, pelos bondes, pelos cafés, as conversas de dois conhecidos”. 

(NETO, 2011, p. 94). 

 

O escritor incorporou a paisagem da cidade, vasculhando-a de modo que 

conseguiu traçar o panorama intelectual, popular e até mesmo pitoresco, aprendendo 

nos cafés do Rio, como entender a alma de sua cidade. Esses cafés se localizavam na 

Rua do Ouvidor esquina com Gonçalves Dias, espaço reservado a animados debates 

sobre os mais diversos assuntos da época, discutidos pelos políticos, poetas, pessoas 

ligadas às artes e outros tantos tipos eloquentes que marcavam presença nas tardes 

cariocas, como nos mostra Antonio Edmilson Martins Rodrigues: 

 

A “rua” é o símbolo do viver moderno, por onde transitam os diversos tipos 

sociais, onde esses tipos ganham expressão e sentido, se constroem e 

crescem, e onde, finalmente, discutem a sua existência. 



35 

 

É a atração pela cidade que cria o universo das relações e mantém, em 

harmonia, espaços tão diferenciados, como os que caracterizam a sociedade 

carioca no início do século. É essa atração e o recorte espacial da cidade que 

acabam por dar movimento à sociedade. (RODRIGUES, 2000, p.107). 
 

Merece destaque  a forte influência que a cultura europeia desempenhou sobre a 

decisão de Pereira Passos quanto às reformas urbanística e social da cidade do Rio de 

Janeiro, conhecida como Belle Époque. As reformas instituídas pela administração de 

Pereira Passos tinham como modelo a cidade de Paris, cujo projeto foi impactante, 

gerando uma grande crise de moradia agravando ainda mais as diferenças sociais. 

 

1.4 – A Belle Époque da cidade do Rio de Janeiro 

 

No início do século XX, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, então capital 

federal, absorveu o modelo de reforma urbana do barão Georges-Eugène Haussmann, 

prefeito de Paris no século XIX, transformando não só o espaço geográfico do Rio de 

Janeiro, bem como fazendo da cidade um pólo de transmissão da cultura europeia, 

principalmente a francesa, influenciando outras cidades brasileiras, colocando deste 

modo a cidade do Rio de janeiro como entrada principal do país, uma vez que nela se 

estabelecia seu principal porto. 

Alinhou-se a reforma urbanística à social. O prefeito da cidade, deslumbrado 

pela reforma europeia, deu início à modernização da cidade, cuja elite ansiava há muito 

por tais mudanças.  

Haussamann modernizou a capital francesa com mudanças estruturais ao 

construir grandes vias de circulação para os homens e para os transportes, bem como 

melhorou a rede de esgoto e a distribuição de água, além de embelezar Paris, com os 

boulevares
4
 e jardins. Jeffrey Needell corrobora ao afirmar: 

 

Um lugar-comum pouco investigado é a afirmação de que as reformas 

empreendidas por Pereira Passos em 1903-6 relacionavam-se de algum modo 

com sua formação francesa ou com os projetos da década de 1870. 

Documentos do engenheiro e publicações da época confirmam isso, 

ressaltando a importância de Haussamann. ( NEEDELL, 1993, p. 55). 

 

O novo aspecto urbano também transformou os hábitos da população. O 

comércio luxuoso, os prédios com estilo arquitetônico francês, assim como o vestuário 

mais requintado incompatibilizaram-se com os hábitos da população mais carente 

                                                 
4
 Palavra de origem francesa que significa avenidas ou ruas largas. 
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economicamente, cujos costumes e tradições passaram a ser reprovadas pela elite 

carioca. Uma das festas mais tradicionais, o carnaval, sofreu algumas tentativas de 

proibição por parte dessa mesma elite que contestava sua realização, proibindo fantasias 

que estereotipavam as classes mais desfavorecidas, importando modelos de fantasias do 

carnaval europeu, pois achavam que depreciavam as classes dominantes.  

A esfera religiosa também foi atingida. As práticas de feitiçaria realizadas pelas 

religiões afro-brasileiras foram condenadas, os instrumentos de música como o violão 

também tiveram sua proibição, pois ele estaria vinculado à boêmia e à malandragem, 

portanto não teria boa aceitação por parte da elite.  Não nos causaria espanto se todas 

essas imposições viessem a interferir na vida cultural da cidade. Os problemas de ordem 

social, a intolerância, as questões de moradias, as demolições, a exclusão da camada 

pobre do centro da cidade sem nenhum planejamento por parte da prefeitura, acabaram 

por incrementar o processo de favelização na cidade do Rio de Janeiro.  

Nesse momento, a cidade do Rio de Janeiro contou com apoio de alguns 

intelectuais e escritores que reproduziram as circunstâncias, fielmente através de 

crônicas, gênero literário muito usado na época em questão. Todavia, um deles, se 

destacou no papel de crítico ao modelo europeizado de Pereira Passos. 

Ainda com relação ao entusiasmo do prefeito Pereira Passos no que se referia à 

remodelação do centro da cidade e demais construções, Lima Barreto compara os atos 

das autoridades brasileiras aos atos dos mandachuvas de Bruzundangas, personagens 

fictícios do país Bruzundangas, uma de suas produções literárias, lá onde compara o 

Barão do Rio Branco ao Visconde Pancome, um herói da Bruzundanga. 

 

Outro herói da Bruzundanga é o Visconde de Pancome. Este senhor era de 

fato um homem inteligente, mesmo de talento; mas lhe faltava o senso do 

tempo e o sentimento do seu país. Era um historiógrafo; mas não era um 

historiador. As suas idéias sobre história eram as mais estreitas possíveis: 

datas, fatos estes mesmos políticos. A história social, ele não a sentia e não a 

estudava. Tudo nele se norteava para a ação política e, sobretudo, 

diplomática. Para ele (os seus atos deram a entender isto) um país só existe 

para ter importância diplomática nos meios internacionais. Não se voltava 

para o interior do país, não lhe via a população com as suas necessidades e 

desejos. Pancome sempre tinha em mira saber como havia de pesar, lá fora, e 

ter o aplauso dos estrangeiros [...] Entretanto é forçoso dizer que Pancome 

desconhecia as ânsias, as dificuldades, as qualidades e defeitos de seu povo. 

(BARRETO, s/d, p. 44-45).  
  

A estrutura da cidade colonial deu passagem às grandes reformas. As ruas 

estreitas e os velhos sobrados foram extintos, dando lugar à largas avenidas, a Central 
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que ligaria o Porto à Avenida Beira Mar, a construção da Praça Mauá e a Praça 

Floriano, verdadeiro protótipo europeu. A população mais pobre vivia em cortiços no 

centro da cidade sem nenhuma condição de higiene, sem saneamento e pavimentação 

próprios. Vale ressaltar que essa área, além de feia e suja, apresentava-se principalmente 

como foco principal de várias doenças, e com certeza o cenário não era os dos mais 

agradáveis aos olhos da elite carioca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 – cortiço no centro do Rio no início do século XX 

 

Naturalmente, a população de rua, que expunha seu comércio, vendendo 

miudezas de porta em porta foi afastada e proibida de circular por entre a nova cidade. 

Devido às obras de saneamento e às demolições dos casarões antigos, Pereira 

Passos impôs uma verdadeira varredura na cidade, tornando o Rio uma réplica de Paris, 

denominando como “ bota-abaixo
5
” a sua decisão.  

 

O refazer da cidade, período conhecido como “Bota-Abaixo”, aproximava-se 

de uma tentativa de renovação urbana, que dependeu não só da construção de 

novos prédios, como da destruição do que antes existia. A reforma urbana 

não só possuía uma dimensão física, mas também simbólica, já que o espaço 

estava sendo transformado na pretensão de que o Rio de Janeiro se tornasse 

àquilo que então era entendido como uma capital moderna. (LIMA, 2005, 

s/p). 

 

A política de obras públicas também exigia que a população seguisse normas de 

higiene e, sob a direção do médico Oswaldo Cruz, tornou obrigatória a vacina contra 

                                                 
5
 Processo de demolição de cortiços e favelas do início do séc. XX, a fim de acabar com os focos das 

doenças e promover a remodelação da cidade nos moldes de Paris. 
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varíola, causando um grande descontentamento à população, fato conhecido como a 

“Revolta da Vacina.”
6
        

Ainda com relação à comparação implícita  de Os Bruzundangas:  Lima Barreto 

faz sua crítica em cima da modernização do espaço urbano, principalmente na da cidade 

do Rio de Janeiro. 

 

Convenceu-o que deveria modificar radicalmente o aspecto da capital. Era 

preciso, mas devia ser feito lentamente. Ele não quis assim e eis a 

Bruzundanga, tornando dinheiro emprestado, para pôr as velhas casas de sua 

capital abaixo. De uma hora para outra, a antiga cidade desapareceu e outra 

surgiu como se fosse obtida por uma mutação de teatro. Havia mesmo na 

cousa muito de cenografia.( BARRETO, s/d, p.45). 

 

De acordo com a vontade do governo, as demolições dos cortiços eram 

imprescindíveis para a realização da reforma urbana; a elite política tinha pressa em 

iniciar as obras, mesmo que fosse as demolições fossem de maneira desrespeitosa, 

gerando consequências desastrosas à população pobre. A crise habitacional provocada 

pela retirada dos cortiços e outros tipos de residências populares ocasionou um cenário 

típico de revolta e injustiça a que o povo carioca foi submetido. As demolições 

ocorreram sem nenhuma indenização por parte do governo, que tampouco demonstrou  

preocupação em alocar as famílias despejadas. 

O fato de negarem e condenarem a cultura popular e de expulsarem os menos 

favorecidos da área central da cidade, gerando violência e segregação, caracterizou a 

cidade do Rio de Janeiro como capitalista.  

Lima Barreto contestou esse embate e abriu espaço em suas crônicas para 

aqueles colocados à margem das decisões, aos pobres do subúrbio e a outros tantos de 

pouca importância social. Sem dúvida alguma, a Belle Époque da cidade do Rio de 

Janeiro serviu de inspiração para Lima Barreto reproduzir em sua literatura o cinismo, e 

o deboche, ao abandonar seus romances, dedicando-se às escritas de folhetins, face ao 

desânimo e à desvalorização de seu trabalho literário. Misturou a isso à ficção ao 

transferir para alguns de seus personagens a sua alma bruxuleante e pulha
7
.  

 

                                                 
6
 A população da cidade do Rio de Janeiro revolta-se contra a campanha de vacinação obrigatória, 

imposta pelas autoridades, mesmo contra vontade das pessoas. Esse movimento ocorreu durante o 

governo de Rodrigues Alves, no ano de 1904. 
7
 Termos usados pelo escritor Lima Barreto. 
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Imagem 4- Período em que o Rio vivia a influência da Belle Époque – (1903 – 1906) 

 

Joachin Azevedo Neto constata em seu discurso que a paisagem suburbana tinha 

como seu elemento principal as grandes transformações municipais que o governo 

infligiu com a parceria de algumas empresas multinacionais, como ocorrido no advento 

do bonde elétrico. Ele enfatiza que Lima Barreto buscava uma forma de decifrar o 

quanto as máquinas estavam interferindo na urbe carioca. E por meio da crônica De 

Cascadura ao Garnier, publicada na revista Careta em 1922, observa-se o quão 

deslumbrado estava o escritor ao fazer suas observações diárias a respeito do 

comportamento do povo do subúrbio, que tinha hábitos “incivilizados” de cuspir nos 

bondes e nas ruas, assim como de criar porcos próximos ao centro da cidade, como na 

crônica De Cascadura ao Garnier: 

 

Embarco em Cascadura. É de manha. O bonde se enche de moças de todas as 

cores com os vestuários de todas as cores. Vou ocupar o banco da frente, 

junto ao motorneiro. (...) Ele percorre uma parte da cidade que até agora era 

completamente desconhecida. Em grande trecho, perlustra a velha Estrada 

Real de Santa Cruz que até bem pouco vivia esquecida. Entretanto essa trilha 

lamacenta que, preguiçosamente, a Prefeitura Municipal vai melhorando, viu 

carruagens de reis, de príncipes e imperadores. Veio a estrada de ferro e 

matou-a, como diz o povo. Assim aconteceu com Inhomirim, Estrela e outros 

“portos” do fundo da baía. A Light, porém, com seu bonde de “Cascadura” 

descobriu-a de novo e hoje, por ela toda, há um sopro de renascimento, uma 

palpitação de vida urbana. (BARRETO, vol. II, 2004, p. 540). 

 

Na crônica A Estação (1921) Lima Barreto observava as pessoas que estavam à 

sua frente aguardando a chegada do trem para levá-las a seu destino. Além de observá-

las, sua atenção se voltava para o diálogo que elas travavam enquanto esperavam a 

chegada da locomotiva. De alguma forma, todos com um único objetivo, usufruir de um 
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novo progresso, que atende ao mesmo tempo a classe da elite como a operária. Ele 

torna-se um elemento comum entre a população.  

 

Hoje mesmo, a gare suburbana não perdeu de todo essa feição de ponto de 

recreio, de encontro e conversa. Há algumas que ainda a mantêm tenazmente, 

como Cascadura, Madureira e outras mais afastadas. De resto, é em torno da 

“estação’ que se aglomeram as principais casas de comércio do respectivo 

subúrbio. (BARRETO, vol. II, 2004, p.439). 
  

O escritor o coloca como mais um membro de seu cenário, enfatizando sua 

importância pelo fato de que a máquina simboliza o eixo de vida dos suburbanos e 

urbanos, chegando mesmo a compará-la a um elemento humano.  

Esse espaço à beira das estações apresentava características bem marcantes e se 

diferenciava pelos aglomerados das variadas casas comerciais, dos botequins, das 

farmácias, das feiras e de outros tantos estabelecimentos que acentuavam o vai-e-vem 

dos frequentadores, comprovando definitivamente que o subúrbio também 

acompanhava as transformações urbanas da época. 

Neste sentido a participação da literatura, por influência de Lima Barreto, 

rediscute a cidade e seus pares fornecendo-nos um vasto campo de conhecimento sobre 

as mudanças que ocorreram sob a influência da cultura estrangeira, como descreve 

Neto: 

 
O subúrbio como um local dotado de personalidade própria e de                  

uma complexidade enigmática. Esta peculiaridade do subúrbio, enquanto 

tema literário, urge da sua     localização fronteiriça, com o centro da cidade, 

cenário por onde desfilam as elites e o universo rural, com suas tradições 

ligadas ao passado Brasil Colonial, nas quais imperavam as relações 

interpessoais e o paternalismo que, para Lima Barreto, a modernidade estava 

suprimindo. (NETO, 2011, p.79).  
             

Por tudo isso, a literatura acompanha paralelamente essa forma de abordagem 

urbana constituindo pelo abstrato, um tempo que podemos dimensioná-lo através da 

geografia humana. Ela cria o fascínio das identidades sociais, num misto de real e 

imaginário, quando os literários compartilham com seus leitores o processo de 

urbanização de suas cidades,  trazendo à tona seus problemas sociais. 

Vidal de La Blache em suas proposições defendia que a Geografia Humana e os 

aspectos físicos poderiam ser estudados separadamente, uma vez que o homem, 

considerado como fator primordial, tem como aptidão o domínio da natureza e ao 

mesmo tempo sente-se dominado por ela. Considerando que a Terra, cenário principal 
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de toda ação humana caberia ao homem, portanto sua adaptação ao meio, uma vez que 

ele transforma e sofre a transformação desse espaço, fixando-o ou não em seu ambiente. 

Essa linha de raciocínio de La Blache influenciou muitos geógrafos, cujo pensamento 

situa o objeto de estudo da geografia com quem produz os lugares – o homem. 

Conforme Albert Demangeon: 

 
A Geografia é o estudo dos grupamentos humanos em suas relações com o 

meio físico. Renunciemos a considerar os homens como indivíduos. Pelo 

estudo de indivíduo, a Antropologia e a Medicina podem chegar a resultados 

científicos; a Geografia Humana não. O que ela estuda são os homens como 

coletividade e grupamentos: são as ações dos homens como sociedade. [..]  

Dessa maneira, as obras humanas oriundas de todo o passado da Humanidade 

contribuem para constituir o meio, o ambiente, o meio geográfico que 

condiciona a vida dos homens. Assim podemos adotar como definição da 

Geografia Humana o estudo das relações dos grupamentos humanos com o 

meio geográfico. (DEMANGEON, 1982, p. 25-34). 

 

A cidade do Rio de Janeiro sempre foi e será tema de literatura, e a figura do 

escritor Lima Barreto se destacou dentre vários literatos pela forma como abordou a 

alma de sua cidade e de seus moradores. Ele descreveu em suas obras o lado sombrio e 

marginalizado da cidade no período das primeiras décadas do século XX, quando a 

cidade e a sociedade brasileira passavam por um grande momento de transição político, 

urbano, cultural, literária e social. Milton Santos analisa o papel do espaço na sua 

totalidade: 

 

O espaço é a matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos objetos sociais 

tem uma tamanha imposição sobre o homem, nenhum está tão presente no 

cotidiano dos indivíduos. A casa, o lugar de trabalho, os pontos de encontro, 

os caminhos que unem esses pontos são igualmente elementos passivos que 

condicionam a atividade dos homens e comanda a prática social. A práxis, 

ingrediente fundamental da transformação da natureza humana, é um dado 

socioeconômico, mas é também tributária dos imperativos espaciais. 

(SANTOS, 2005, p. 34).  

 

Lima Barreto sem dúvida delineia em seus escritos o espaço da Cidade do 

Janeiro justamente nesse período em que o Rio deixa as características do tempo do 

Império para entrar numa República de feições altamente aristocratas e dominantes. 

Como cidadão de sua cidade, combateu através da literatura o preconceito, as 

desigualdades de classes, lutando para defender a história da memória do patrimônio da 

cidade. 
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A visualização dos efeitos das reformas urbanísticas e mudanças 

arquitetônicas referidas na obra do autor refletem a convivência conflitiva 

entre a tradição e o moderno, a luta entre a permanência e a ruptura dos 

valores de uma sociedade em crise. ( LOPES, 2012, p. 22). 

 

Naturalmente, esse processo de modernização da cidade do Rio do Janeiro não 

ficou retido no papel, ele deu margem a outras obras de reformas e remodelação, 

influenciadas pelas últimas tendências europeias mais conhecidas pela sua sofisticação e 

pela ostentação das metrópoles francesas.  

A cidade do Rio de Janeiro, a de Lima Barreto do século XIX, se coloca no 

cenário dessa pesquisa como um Rio geograficamente favorecido pela sua posição 

estratégica e pela sua natureza topográfica, favorecendo ótima articulação de rota para o 

interior através do caminho do ouro, o das Minas Gerais, atraindo o fluxo migratório 

que permitiu a ocupação humana desordenada, originando graves consequências. 

Sob os olhos de Lima Barreto, as transformações ocorridas na cidade por 

influência europeia causaram um impacto enorme devido às medidas tomadas pelos 

governantes e pelas elites políticas e literárias, ocasionando muitos protestos e revoltas 

por parte das camadas mais populares, que foram deslocadas da principal área urbana, 

refugiando-se nos morros e nas áreas mais afastadas do centro, conhecidas como 

subúrbio.  

A população passou a viver precariamente, em condições insalubres, afastada de 

seu local de trabalho. E é justamente esse novo espaço suburbano que o leva a tecer 

opinião sobre os impactos sociais causados pela Belle Époque carioca, através de suas 

crônicas e romances como As reformas e os doutores, publicada na Gazeta de Notícias 

em 1921 e o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma que surgiu em 1911 como 

folhetim semanal.  

 

As áreas nobres da cidade foram representadas pelo escritor pelo viés da 

crítica ácida, tanto em relação à arquitetura europeizada que esses locais 

ostentavam, quanto no que diz respeito também aos costumes e modos de 

comportamento das elites. Por vezes, inclusive, como veremos mais adiante, 

nem os próprios suburbanos escapavam do olhar devassador de Lima de 

Barreto. (NETO, 2011, p. 38). 

  

Ainda com Neto, o escritor Lima Barreto era considerado: 

 

um intérprete do cotidiano urbano soube demonstrar a relação afetiva que 

possuía com a realidade dos subúrbios e a ojeriza que possuía pelos projetos 
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cartesianos da República que visavam a perseguir e extinguir as práticas 

populares.  (NETO, 2011, p. 64-65). 
 

Para ele, o subúrbio representava o lado mais solidário da cidade com suas 

peculiaridades e grande complexidade. A referência fundamental para o entendimento 

dessa paisagem se constituiu pelo aspecto humilde da população, pelas as ruas sujas e 

lamacentas em contraste com as ruas calçadas e pomposas  inspiradas pela reforma 

francesa do Barão de Haussman em Paris, no ano de 1870.   

Nesse sentido, aumentam as possibilidades de diálogo entre a geografia e a 

literatura, pois a temática e a abordagem dos escritores da periferia e/ou marginais nos 

proporciona a oportunidade de alinhar os aspectos humanos e sociais às suas produções 

literárias. Além desses aspectos, existe o processo de mobilidade do escritor que 

redefiniu sua identidade, num processo contínuo e dramático de análise dos fluxos 

migratórios em diferentes formas. Estes criaram espaços ambíguos que foram 

traduzidos num imaginário e real, vivido em uma nova espacialidade fragmentada. 

 

A geografia do comportamento vai ainda mais longe, por que se fundamenta 

no princípio da existência de uma escala espacial própria para cada indivíduo 

e apresenta também um significado particular para cada homem, de porções 

do espaço que lhe é dado freqüentar, não apenas em sua vida cotidiana, mas 

ainda durante lapsos de tempo mais importantes. (SANTOS, 2004, p. 67). 

 

Lima Barreto destina críticas ao prefeito Pereira Passos pelo fato de este 

justificar a importância da reforma da cidade com o pretexto de embelezar o centro do 

Rio, de onde expulsa a camada mais pobre da população para os morros e para os 

subúrbios, excluindo-a do processo urbanístico da cidade do Rio de Janeiro.  

 
 O espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas 

transformações são determinadas por necessidade sociais, econômicas e 

políticas. Assim o espaço reproduz-se, ele mesmo, no interior da totalidade, 

quando evolui em função do modo de produção e de seus momentos 

sucessivos. Mas o espaço influencia também a evolução de outras estruturas 

e, por isso, torna-se um componente fundamental da totalidade social e de 

seus movimentos. O espaço é a matéria trabalhada por excelência. Nenhum 

dos objetos sociais tem uma tamanha imposição sobre o homem, nenhum está 

tão presente no cotidiano dos indivíduos. A casa, o lugar de trabalho, os 

pontos de encontro, os caminhos que unem a atividade dos homens e 

comandam a prática social. A práxis, ingrediente fundamental da 

transformação da natureza humana, é um dado sócio-econômico, mas 

também tributária dos imperativos espaciais.  (SANTOS, 1977, p.156). 

 

Como morador do bairro de Todos os Santos, área do subúrbio do Rio, Lima 

Barreto descreve o ambiente suburbano como um local de complexidade vivido em seu 
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cotidiano, e por meio do qual transpôs para suas crônicas e romances personagens 

humildes e de vida simples retirados desse cenário histórico. À realidade desse cenário 

incluía-se os hábitos de vida daqueles marcados pela exclusão social e pela 

discriminação racial, bem como pela falta de moradias e pela  inexistência de uma 

política salarial adequada e de emprego formal, pela ausência de saneamento básico e  

por outros tantos infortúnios que os colocavam à margem da sociedade elitizada e da 

nova cidade.  

Com a remodelação da cidade do Rio de Janeiro, a população pobre e excluída 

do processo de modernização se deslocou para periferia e subúrbio. As crônicas e os 

romances de Lima foram inspirados nos cenários que retratavam a condição dos 

excluídos ou marginais. Como se pode constatar na obra organizada por Beatriz 

Resende: Lima Barreto: Toda Crônica (2004), a história dos vencidos construída pela 

voz de alguém à margem, fora do eixo do poder e do centro das decisões hegemônicas 

dos políticos.  

 
É inegável que a atual administração municipal tem muito trabalho para a 

perfeição dos serviços que lhes são afetos. Haja vista o aperfeiçoamento do 

morro de Santo Antonio que tem inundado de lama todo o centro da cidade, a 

qualquer chuvarada Onde, porém, o digno prefeito contemporâneo se há 

mostrado de uma capacidade em matéria de edilidade, é nos subúrbios. 

(BARRETO, vol. II, 2004, p. 523). 
 

Lima Barreto sem dúvida soube definir e valorizar a noção de espaço geográfico 

(o subúrbio e o centro do Rio) e do espaço social pelo viés da literatura, ao abordar as 

questões relativas às transformações que foram ocasionadas pela entrada da cultura 

europeia na cidade do Rio. Ao analisar os aspectos físicos e humanos das faces 

incorporadas pela cidade, os negros, brancos, pobres, migrantes, mulheres e homens se 

misturavam, com seus hábitos e costumes formando um novo espaço e uma geografia 

diferente. 

 

1.5 - O espaço geográfico e o social 

 

O espaço abordado nessa pesquisa nos remete a dois enfoques: o geográfico e o 

social.  Alguns geógrafos, como Yi-Fu-Tuan, em sua obra Espaço e Lugar: a 

perspectiva da experiência, contribuiram fundamentalmente para a definição de espaço 

e lugar, nos dando a visão distinta de seu real significado. 
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O espaço é mais abstrato do que o lugar. O que começa como espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e 

o dotamos de valor. As idéias de espaço e lugar não podem ser definidas uma 

sem a outra. A partir da segurança e estabilidade do lugar estamos cientes da 

amplidão, da liberdade e da ameaça do espaço, e vice-versa. Além disso, se 

pensamos no espaço como algo que permite movimento, então lugar é pausa, 

cada pausa no movimento torna possível que localização se transforme em 

lugar. (TUAN, 1983, p.6). 

 

Com base nestas argumentações acima, pode-se observar a relevância de se 

trabalhar com a interdisciplinaridade, ampliando as condições de diálogo entre áreas 

afins com o objetivo de se compreender a literatura do escritor Lima Barreto quando 

escolhe a cidade do Rio de Janeiro, seu espaço poético em sua gênese. 

O escritor entrelaça suas emoções particulares com as emoções daqueles que se 

sentiam humilhados pela crescente marginalização imposta pela elite modernizadora da 

Primeira República. A cidade do Rio de Janeiro, enquanto espaço geográfico, viveu a 

ideologia da modernidade e aos poucos foi abandonando seus velhos costumes, ao 

mesmo tempo em que  seus velhos casarões iam ao chão. A paisagem foi se 

modificando e o espaço recebendo outros contornos, o que de certa forma mascarou a 

realidade de seus moradores. 

Ao analisarmos a realidade sócioespacial, Paulo Cesar da Costa Gomes propõe 

três características para definir “espaço geográfico”:  

 
1) o espaço é sempre uma extensão fisicamente constituída, concreta, 

material, substantiva; 2) o espaço compõe-se pela dialética entre a disposição 

das coisas e as ações ou práticas sociais; 3) a disposição das coisas materiais 

tem uma lógica ou coerência. (GOMES, 2002, p. 172). 

 

Ainda conforme Gomes (2002, p. 290) esta análise deve ser vista como “um 

diálogo entre a morfologia e o comportamento”.  

Regis de Morais (1983), ao construir seu depoimento sobre Lima Barreto  

destacou três aspectos importantes em sua obra: o temário, a gama de personagens e os 

locais da ação. Justamente a intensidade dos personagens vivificou os espaços 

geográficos, assim distribuídos pelas ruas e bairros da cidade.  Para Morais, “Este 

homem tão especial tinha na vida dois principais amores: a literatura e a cidade do Rio 

de Janeiro”.  O escritor intensifica o cotidiano suburbano e sua fragmentação, tanto 

quanto habilita personagens a ocuparem seus lugares de honra no centro urbano. Lima 

Barreto, firme em suas convicções, nutria em suas criticas a zombaria e a sátira como 
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forma de expressar a realidade da vida de um amanuense e o desejo de se ver 

reconhecido no mundo das letras. Na linha desse temário, Morais descreve: 

 

Lima constrói uma vastíssima galeria de personagens. Ocupa-se de: 

burocratas, tubarões de prestígio, burgueses de todo nível, oportunistas e 

charlatães, militares (quase sempre violentos ou falidos), gente variada dos 

subúrbios,“almofadinhas e melindrosas” do novo Rio, modinheiros  

(tocadores de violão – instrumento que, na época simbolizou a vadiagem e a 

insignificância) artesãos, empregados e desempregados, mendigos, bêbados, 

ferozes capangas, mocinhas tímidas e vulneráveis, intelectuais, prostitutas e 

jogadores de capoeira, bacharéis, jornalistas e literatos, ex-escravos, 

enfermos de diversos males, matadores de esposas infiéis, estrangeiros, 

banqueiros, desportistas, alcoviteiras... e por aí vai. Era preciso ter vivido 

com muita intensidade para trabalhar com um elenco tão diversificado de 

personagens. Isso exigia incomum poder de observação. Toda essa “gente” 

criada por Lima Barreto triangulava pelas ruas, por gabinetes de executivos, 

por repartições públicas, redações de jornais, prisões, circos, teatros, cinemas, 

ministérios, pensõezinhas, favelas, hospícios e botecos. [...] Personagens 

construídos ante o leitor com sintetismo, habilidade e economia de traços. 

(MORAIS, 1983, p. 64-65).                                     
 

De acordo com a socióloga Jacqueline de Cássia Pinheiro Lima: 

 

para escrever uma história cujos personagens são pessoas e suas obra, somos 

intimados a fazer com que almas e pedras se complementem e formem um 

todos harmônico. A união entre corpos, almas, por um lado e, por outro, 

pedra e cal se fará aqui através da escrita de um grande espetáculo, no qual a 

cena é caracterizada, acima de tudo, pelo encontro entre cenário construído e 

o palco alicerçado. (LIMA, 2005, s.p.). 
 

A temática sobre esses dois enfoques (espaço e lugar) procura ainda valorizar o 

subúrbio na época em que Lima Barreto passou a residir primeiramente à Rua da Boa 

Vista nº 76, mudando-se mais tarde para Rua Major Mascarenhas nº 42, também situada 

no mesmo bairro de Todos os Santos. 

 
O termo espaço neste contexto significa um sistema onde se projetam idéias e 

valores estruturais de uma sociedade, isto é, onde podemos delinear as 

marcas e os perfis dos segmentos que o compõem e nele habitam. Esta 

proposição adveio dos próprios textos de Lima Barreto que nos revelam pelo 

seu constante deslocamento espacial e grande plasticidade, a preocupação em 

inventariar e documentar a cidade do Rio de Janeiro para efeito de contrastes 

e confrontos entre os grupos sociais que a integram. (LOPES, 2012, p. 21-

22). 

 

O espaço geográfico é detalhado por Lima Barreto, em Clara dos Anjos, quando 

o escritor realça o contraste entre o rural e o urbano, sentido em sua própria pele. Essa 

diferença significava uma configuração dos aspectos sociais e espaciais. Com o 
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processo de remodelação de Pereira Passos, o espaço do subúrbio possuía a origem 

rural, cuja paisagem marcante era os trilhos dos trens que ladeando os barracos, 

barracões e choças acompanhavam a via férrea, deixando para trás os velhos casarões 

aristocráticos. Porém, devido aos loteamentos irregulares e às inúmeras ruas abertas 

impróprias para construção, a ideia de subúrbio tomou outro significado, perdendo seu 

antigo perfil, o de bairros aristocratas. 

Figuram entre as obras de Lima Barreto algumas considerações a respeito desses 

bairros, que se destaca na crônica A Estação (1921). 

 

O Méier é ponto inicial de quatro linhas de bondes, uma até de grande 

extensão, a de Inhaúma, e outra que leva à Boca do Mato, lugar pitoresco, 

que já teve fama de possuir bons ares, para curar “moléstias do peito”, como 

diz o povo. (BARRETO, vol. II, 2004, p. 439).                                     
 

Mistura-se à presente pesquisa um pouco de deslumbramento por parte de 

quem a escreve, ao investigar alguns fatos relativos à vida do escritor Lima Barreto, 

COM relação ao bairro de Todos os Santos, onde residiu o escritor e que, por acaso, o 

bairro citado  localiza-se próximo à residência de quem realiza essa investigação. Cabe 

ressaltar que o bairro de Todos os Santos recebeu esse nome por causa da inauguração 

da estação ferroviária, no ano de 1868. Essa mesma estação foi desativada no ano de 

1960 e atualmente serve de abrigo para mendigos. Durante muitos anos, o bairro 

disponibilizou três salas de cinemas, como o Cine Getúlio, que ficava na rua de mesmo 

nome, fechado em 1984, e mais dois, o Cine Todos os Santos e o Roulin, também 

desativados.  

A Rua José Bonifácio, uma das principais do bairro de Todos os Santos - 

passagem de cortejos fúnebres em direção ao cemitério de Inhaúma, embora servisse de 

ligação entre esses dois bairros encontrava-se em situação de precariedade, em razão 

dos bueiros, da lama, da sujeira e da má pavimentação do lugar, fato que colocava sua 

população em situação de  grande desconforto. A crônica Queixa de Defunto, de Lima 

Barreto,  publicada na Revista Careta em 23/03/1920, definia bem o grau de insatisfação 

da população: 

 

Antonio da Conceição, natural desta cidade, residente que foi em via, a Boca 

do Mato, no Méier, onde acaba de morrer, por meios que não posso tornar 

público, mandou-me a carta abaixo que é endereçada ao prefeito. Ei-la: 

 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Prefeito do Distrito Federal. 

Sou um pobre homem que em vida nunca deu trabalho ás autoridades 
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públicas nem a elas fez reclamação alguma. [...] Toda minha vida de 

privações e necessidades era guiada pela esperança de gozar depois de minha 

morte um sossego, [...] Embora a pena seja leve, eu me amolei, por ter 

contribuído para ela de forma alguma. A culpa é da Prefeitura Municipal do 

Rio de Janeiro que não cumpre os seus deveres, calçando convenientemente 

as ruas. Vamos ver porquê. Tendo sido enterrado no cemitério de Inhaúma e 

vindo meu enterro do Méier, o coche e o acompanhamento tiveram que 

atravessar em toda a extensão a Rua José Bonifácio, Todos os Santos. Esta 

rua foi calçada há perto de cinqüenta anos a macadame e nunca mais foi o 

seu calçamento substituído. Há caldeirões de todas as profundidades e 

larguras, por ela afora. Dessa forma, um pobre defunto que vai dentro do 

caixão em cima de um coche que por ela rola sofre o diabo. (BARRETO, 

2005, p. 34-35). 

 

Por ocasião do governo de Pereira Passos, certa fábrica seria instalada no final 

da Rua José Bonifácio, a pedido de um grande empresário capitalista conhecido do 

prefeito, o qual disponibilizaria recursos materiais, enviando alguns pedrouços ou 

meios-fios que melhorariam o trânsito das carroças e das pessoas nas imediações e 

facilitando o acesso a tal fábrica. Situação bem diferente das obras realizadas no Centro 

da Cidade, que caminhavam intensamente.  

Hoje, no bairro de Todos os Santos, ainda podemos encontrar algumas 

construções antigas, com casarões e sobrados que se diferenciam da paisagem atual os 

condomínios modernos que surgiram, com seus prédios altíssimos para atender aos 

anseios da classe média. A Rua José Bonifácio continua servindo de ligação entre os 

dois bairros, Todos os Santos e Inhaúma, e no lugar da antiga fábrica funciona 

atualmente  um dos maiores centros comerciais do Rio de Janeiro, com várias lojas e 

parques, restaurantes, diversos cinemas e um teatro. 

 

 

Imagem: 5 - antiga Fábrica Klabin 
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Imagem: 6  - antiga fábrica Klabin, que foi construída no final da Rua José Bonifácio – 

Todos os Santos, no inicio do sec. XX- Foto de Marcelo Carneiro/2012 

 

 

Imagem:7  Norte-Shopping. Construído em 1986 no local da antiga fábrica Klabin. 

 

1.6 – A História viajando no espaço geográfico de Lima Barreto. 

 

Lima Barreto viveu momentos marcantes, e um deles foi justamente a Abolição 

da Escravatura, fato histórico que o impulsionou a elaborar de forma bem delineada, 

transparente e despojada, sua maneira de criticar os privilégios e arroubos da República, 

por meio de seus contos e crônicas. 

 
Os romances de Lima Barreto documentam a cidade do Rio do Janeiro em 

cenas que nos descrevem bairros, regiões de um mesmo bairro, paisagens e 

ambientes, compondo o perfil da sociedade carioca no início do século XX.  

(LOPES, 2012, p. 53). 
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Esse espaço vivido por ele também foi usufruído por muitas famílias aristocratas 

e militares e como se observa as formas de uso do espaço atreladas às mudanças sociais 

republicanas ainda mantinham de alguma maneira a mesma composição social do 

regime anterior. 

O termo espaço neste contexto significa um sistema onde se projetam ideias e 

valores estruturais de uma sociedade, isto é, onde podemos delinear as 

marcas e os perfis dos segmentos que o compõem e nele habitam. Esta 

proposição adveio dos próprios textos de Lima Barreto que nos revelam pelo 

seu constante deslocamento espacial e grande plasticidade, a preocupação em 

inventariar e documentar a cidade do Rio de Janeiro para efeito de contrastes 

e confrontos entre os grupos sociais que a integram. (LOPES, 2012, p. 21-

22). 

 

Tais considerações nos levam a acreditar que a imposição do progresso pelo 

poder vigente tinha urgência em fazer do Rio de Janeiro um espaço ideal de cidade aos 

moldes europeus. Apresentando um cenário cultural e político, acompanhando 

naturalmente, às obras faraônicas de remodelação da principal zona da cidade, com forte 

influência do Barão de Haussann, um dos responsáveis pela reforma de Paris, no século 

XIX. Por isso não se pode deixar passar despercebido que o processo histórico de 

modernização exibiu a valorização de uma nova paisagem dada à cidade de forma bem 

mais acelerada, baseada nos “artificialismos” das cidades modernas. 

Torna-se evidente que a literatura de Lima Barreto combateu as transformações 

do espaço urbano e especificamente a forma de ocupação desse espaço. Cabe ressaltar 

que o escritor não era contra essas transformações, mas contra a maneira pela qual elas 

se processaram e foram realizadas, gerando um processo de segregação, de violência e 

espoliação urbana. Ele revela em sua obra o quanto a segregação espacial afastava da 

urbe os pobres, os negros e os desiguais nas letras, postos à margem das decisões da 

sociedade capitalista.  

Não sabemos ao certo em que ano a Belle Époque teria entrado no cenário 

carioca, todavia podemos identificar a época em que a geografia da cidade do Rio de 

Janeiro começou a sofrer com as reformas urbanísticas e sociais. Uma grande parte da 

população que aspirava pela remodelação da cidade também aspirava à formação de 

uma nova identidade, que se alimentaria à custa de novos valores muitas vezes 

conflitantes. 

Por isso, justificam-se as implicações das abordagens relacionadas à Geografia 

do comportamento: cada indivíduo apresenta uma escala diferente de percepção e 

avaliação quanto à formação de seu espaço social, uma vez que ele se forma dentro da 

cidade e ao mesmo tempo fora dela. 
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Ainda sobre espaço, Yi-Fu Tuan define espaço como de pertencimento do 

homem. 

O espaço é um símbolo comum de liberdade no mundo ocidental. O espaço 

permanece aberto; sugere futuro e convida à ação. Do lado negativo, espaço e 

liberdade são uma ameaça. Um dos sentidos etimológicos do termo bad 

(mau) é “aberto”. Ser aberto e livre é estar exposto e vulnerável. O espaço 

aberto não tem caminhos trilhados nem sinalização. Não tem padrões 

estabelecidos que revelem algo, é como uma folha em branco na qual se pode 

imprimir qualquer significado. O espaço fechado e humanizado é lugar. 

Comparado com o espaço, o lugar é um centro calmo de valores 

estabelecidos. Os seres humanos necessitam de espaço e lugar. (TUAN, 

2013, p. 72). 

 

Assim, pela qualidade temática da obra de Lima Barreto, destacam-se os espaços 

da cidade do Rio de Janeiro, os bairros e as paisagens, construídas pelo perfil de seus 

habitantes, onde o escritor, ao percorrer das principais ruas do centro até as mais 

escondidas vielas do subúrbio trazia consigo um sentido profundo de espaço atrelado à 

liberdade pela sensação de pertencimento aquele lugar.   

Ele analisava o ambiente e as disparidades causadas pelos hiatos que se 

estabeleceram entre a cidade e o subúrbio, decorridos da modernidade instaurada via 

bondes elétricos, teatros, cinemas e com surgimento da moda editada nas revistas, novas 

ruas e novos métodos de sociabilidade que naturalmente provocaram a criação de outros 

espaços para abrigar a nova elite composta pela burguesia.  

Podemos conceber espaço como uma relação interligada de comportamentos e 

formas que se alteram durante o tempo, resultando numa perspectiva humanista cujo 

principal foco é a relação homem-natureza. A cidade do Rio de Janeiro para Lima 

Barreto foi o centro dessa perspectiva. O escritor soube dimensionar esse espaço através 

das experiências casuais, de eventos simples, no viver da população, no trabalho, no 

lazer e no seu cotidiano.  

A abordagem espacial recebeu significado especial sob o ponto de vista do 

escritor. Ele acrescenta à ideia de espaço um sentido diferente, no qual a cidade do Rio 

de Janeiro tornar-se-á um processo de organização social transformando-se ao mesmo 

tempo em produto e produtor de seu espaço. A cidade produz transformações e sofre 

modificações tanto nas esferas físicas e sociais como políticas, geográficas e históricas. 

O projeto de modernização da cidade incorporou além das grandes construções  

um dos hotéis mais importantes da cidade, como o Grande Hotel, construído em 1910, o 

Clube de Engenharia, a reforma da Confeitaria Colombo com seus espelhos importados, 

a Livraria Garnier, ponto de encontro de advogados, estudantes, engenheiros, literatos e 
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curiosos que se amontoavam para conhecê-los, a Academia Brasileira de Letras – 

recém-construída, bem como outros principais monumentos ligados às atividades 

culturais.  

Se a geografia, ou, para ser menos paroquial, as ciências do espaço, desejam 

interpretar o espaço humano como o fato histórico que, antes de tudo, ele é, 

só a história da sociedade mundial e a história da sociedade local podem 

servir como fundamento à compreensão da realidade espacial e aos esforços 

para transformá-la, pondo-a ao serviço do homem. Pois a história não se 

escreve fora do espaço e o próprio espaço sendo social, não há sociedade a-

espacial.   (SANTOS, 1980, p. 201). 

 

O Rio, ao incorporar os novos hábitos de cultura e de entretenimento, foi dando 

sinais de propagação da cultura europeia não somente pela literatura e pela arquitetura, 

como  também pelo cotidiano da população, tornando-se o modelo de vida do carioca 

espelhado no de Paris. Haja vista que a moda carioca não ficou indiferente ao processo 

de modernização do século XIX. Ela não se restringia somente ao vestuário, mas na 

conjugação de vários elementos como acessórios, gestos e até mesmo comportamento. 

Assim a classe dominante circulava pelas ruas do Rio ostentando um novo estilo de vida 

influenciado pelo estilo europeu, após a Revolução Francesa. Por essa razão, Rodrigues 

pontua: 

A sociedade sente o gosto pelo luxo, desenvolve os desejos de consumo, 

aposta numa vida nova e embarca no trem do progresso. Meio confusa e 

amedrontada, aos poucos, vai tomando conta da situação e, aceitando a 

ordem, encontrando caminhos próprios para chegar ao futuro. [...] Mas há 

alguém que dá uma qualidade ainda mais diferente a esse amor. Que toma a 

rua como a própria casa, que a assume como objeto de olhar e desejo, que a 

pesquisa, apalpando cada canto, tentando descobrir as relações entre os vários 

cantos. Há alguém que transforma a rua em laboratório. A rua, para esse tipo 

de homem, funciona na sua plenitude. É um campo aberto de novidades, o 

lugar da criação de tipos sociais, porque as ruas têm alma. (RODRIGUES, 

2000 p. 108-109).  

 

Alguns personagens de Lima Barreto saem da ficção para viverem suas vidas na 

cidade do Rio de Janeiro reconstituindo-se na luta do escritor, quanto a valores e no que 

tange as origens implantadas pelo novo regime. De acordo com Lopes (2012) o 

personagem Gonzaga de Sá é a própria representação da memória do Rio, pois  

simboliza a figura da sociedade carioca em fase de transição de um século para o outro. 

A relação entre os personagens de Lima Barreto e o espaço geográfico denuncia 

a diáspora africana, a necessidade dos governantes importarem o perfil urbano europeu, 

justificando a presença do momento histórico que se resumia em construir um novo no 

Rio de Janeiro. 
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Lima Barreto luta pela conquista de um espaço no qual a forma de ocupação da 

população se fragmenta condensando o aglomerado das pessoas que transitavam do 

centro para o subúrbio, ou para a zona rural, após a jornada de trabalho. Essa gente que 

brota do  imaginário de Lima Barreto pelas crônicas ou pelos contos forma a camada da 

população que não consegue fazer parte desse mesmo espaço. 

Portanto, Milton Santos, em Por Uma Geografia Nova (1980), considera tarefa 

árdua  a definição de espaço e território. Ele acredita que o povo cria seu próprio espaço 

pela utilização do território. Esse espaço, como complexo que é, apresenta-se com um 

caráter social-natural visando às formas e às funções que são instituídas, as quais 

absorvem as características de cada grupo originando as correlações entre a história e 

geografia. Esse é o efeito da interdisciplinaridade na presente investigação. 

 

A noção de interdisciplinaridade evolui com o progresso científico e o 

progresso econômico. E as novas realidades, exigindo uma explicação 

particular, exigem o aparecimento de novas disciplinas científicas. [...] Nas 

condições novas, aumenta a possibilidade de ajudar as ciências afins a 

progredir de fora para dentro com a contribuição de matérias vizinhas. [...] 

essa idéia deve estar ainda mais presente ao nosso espírito quando 

trabalhamos com fenômenos de ordem histórica, como é o caso do espaço. 

Em realidade a lista de ciências chamadas afins da geografia que se escrevia 

acompanhada de nomes como a história, sociologia, economia ( se nos 

limitamos à geografia humana) tornou-se muito mais longa porque devemos 

acrescentar-lhe outros domínios do saber como a tecnologia ( ciência das 

forças produtivas), a ciência política, o urbanismo, a técnica gerencial, a 

semiologia, a epistemologia...., e mesmo a lógica e a dialética. (SANTOS, 

2004, p. 136).  

 

Assim sendo,  o final do século XIX foi marcado por grandes transformações 

históricas que se converteram em uma grande novidade para os brasileiros. Pelos 

impactos causados pela inserção da Belle Époque no Brasil, uma série de medidas foram 

adotadas para que o processo de modernização pudesse acelerar a “civilização” , a 

transição entre o Império e a Nova República. A expulsão das camadas populares das 

áreas centrais da cidade para o subúrbio, o deslocamento de Lima Barreto de sua casa 

para as ruas afrancesadas do Rio, as disparidades existentes entre as elites e os 

habitantes da periferia, tudo isso fez com que o escritor Lima Barreto, através de seus 

escritos, se posicionasse em relação à exclusão dos pobres, à repressão aos costumes 

tradicionais, à especialização dos espaços que a elite impunha ao vestir de luxo a nova 

cidade. 

[...] condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade 

tradicional; a negação de todo e qualquer elemento de cultura popular que 

pudesse macular a imagem civilizada da sociedade dominante; uma política 
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rigorosa de expulsão dos grupos populares da área central da cidade, que será 

praticamente isolada para o desfrute exclusivo das camadas aburguesadas; e 

um cosmopolitismo agressivo, profundamente identificado com a vida 

parisiense. (SEVCENKO, 2003, p.43). 

 

O comportamento de Lima Barreto adquire traços peculiares quando ao flanar 

pelas ruas do subúrbio e da cidade, ele embarcava de bonde na estação do Méier, ou 

mesmo pela linha férrea, viagem que era obrigatoriamente realizada para se deslocar 

diariamente da zona do subúrbio a Estação de Todos os Santos até seu local de trabalho, 

a Secretaria de Guerra. 

 

 

Imagem 8 : Estação de Todos os Santos no ano de 1923- foto de Iba Mendes 

 

O escritor percorria a pé os espaços da urbe, demonstrando sua familiaridade 

com a geografia da cidade, observando com seu olhar crítico as mudanças ocorridas no 

subúrbio, pelo advento dos trens, dos bondes, da eletricidade e também a grande 

diversidade comercial desenvolvida, principalmente no bairro do Méier, o qual era o 

orgulho dos suburbanos, de acordo com a crônica de Lima Barreto, A Estação (1921). 

Dos trens ele observava a multidão urbana, e se deslumbrava ao mesmo tempo 

com o progresso que a máquina elétrica oferecia. Lima Barreto encontrou vida social 

nas estações ferroviárias, ao reunir elementos necessários para suas anotações que 

muitas vezes eram retirados do trem em movimento em sua viagem de Todos os Santos 

até o centro da cidade. 

Reuniram-se nesse espaço literário alguns personagens do cotidiano suburbano 

como: malandros, funcionários públicos de baixo escalão, donas de casas, boêmios, 

pequenos comerciantes e outros que foram transformados em crônicas e contos que 
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registraram os momentos históricos, demarcando espaços urbanos e periféricos que 

ganharam acentuado destaque nas obras de Lima Barreto. 

O escritor fez do espaço suburbano motivo para reflexões bem críticas e, 

segundo Beatriz Resende, em seu livro Lima Barreto e o Rio de Janeiro em fragmentos 

(1993, p.106), Lima Barreto, por sua “atitude sentimental” de nutrir pelo subúrbio um 

forte apreço, transforma-o no seu principal cenário literário. O escritor diferenciou o 

espaço do subúrbio nas suas escritas, preservando a memória e modo como os 

moradores utilizavam sua territorialidade. Enfim, para o escritor, ainda que com todas 

as dificuldades, a vida no subúrbio era vivida intensamente. 

A literatura e não os literatos da época consagrou Lima Barreto no campo das 

artes, embora não tenha tido a consideração de tê-lo reconhecido como membro da 

Academia Brasileira, que  acolhia  figuras que nem sequer tinham escrito em jornal. O 

escritor soube utilizar em suas crônicas a ironia, as metáforas e diálogos dotados de 

forte carga emocional ao representar seus personagens quando demarcou as 

territorialidades ao diferenciar o subúrbio da área nobre da cidade. Maria Thereza Lopes 

sustenta a ideia acima:  

Os romances de Lima Barreto são considerados hoje como parte da história 

do Rio de Janeiro, história romanceada que documenta com sentimento a 

geografia e costumes da cidade, pretérita e de seu tempo. (LOPES, 2012, 

p.62).                  

 

Lima Barreto viveu a cidade do Rio de Janeiro de uma forma diferenciada dos 

demais escritores de sua época. Ele se deslumbrou e descobriu o cotidiano do homem 

simples, marcado pela insatisfação, pelas tristezas, paixões, exclusões e pela 

segregação. Porém, o escritor contextualizou suas histórias com a história da cidade e de 

sua população, identificando-se com o sofrimento do povo perante a ótica da política 

governamental ao buscar, por intermédio da literatura, a maneira como trilhou, no 

caminho da ficção, as tensões sociais, atreladas a suas aventuras geográficas pelas ruas 

da sua cidade. O mesmo olhar de Júlia O’Donnell sobre o significado da rua para o 

escritor define-se em: 

As ruas, desta forma, atuavam como espaço no qual a vida privada e a 

pública se confrontavam num limiar tenso de individualidades no qual cada 

qual tinha um papel coletivo mas também particular a desempenhar. As 

impressões e os sentidos que medeiam as interações devem ser 

desnaturalizados e pensados como fruto de um contexto social específico.( 

O’DONNELL, 2008, p. 135). 
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No final da pesquisa poderemos refletir o quanto a Geografia contribuiu para a 

compreensão do fenômeno espacial vivido por Afonso Henriques de Lima Barreto. 
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CAPÍTULO 2 

 

AS CRÔNICAS, A CIDADE E O POETA 

 

No capítulo em tela as considerações se tecem sobre o espaço nas crônicas de 

Lima Barreto, pela função que a cidade do Rio de Janeiro da Belle Époque representou e 

sobre o cenário principal do escritor e seus personagens, num tempo de transição do 

século XIX para o século XX. A transformação urbana e social não aconteceu somente 

nas ruas, mas profundamente nos homens.  Estas mudanças estabeleceram um ponto de 

partida para Lima Barreto dar o pontapé inicial em seus protestos, expondo sentimento 

através da linguagem coloquial de seus personagens. 

 

Nem reflexo, nem determinação, nem autonomia: estabelece-se entre os dois 

campos [história e literatura] uma relação tensa de intercâmbio, mas também 

de confrontação. A partir dessa perspectiva, a criação literária revela todo o 

seu potencial como documento, não apenas pela análise das referências 

esporádicas a episódios históricos ou do estudo profundo dos seus processos 

de construção formal, mas como uma instância complexa, repleta das mais 

variadas significações e que incorpora a história em todos os seus aspectos, 

específicos ou gerais, formais ou temáticos, reprodutivos ou criativos, de 

consumo ou de produção. Nesse contexto globalizante, a literatura aparece 

como uma instituição, não no sentido acadêmico ou oficial, mas no sentido 

em que a própria sociedade é uma instituição, na medida em que implica uma 

comunidade envolvida por relações de produção e consumo, uma 

espontaneidade de ação e transformação e um conjunto mais ou menos 

estável de códigos formais que orientam e definem o espaço da ação comum. 

(SEVCENKO, 2003. p.299).  

 

2.1 - Um pouco sobre o escritor e crítico Lima Barreto 

 

Barreto nasceu Afonso Henriques de Lima Barreto na cidade do Rio de Janeiro 

em 13 de maio de 1881. Filho de mulatos e descendente de ex-escravos, tinha na pele a 

marca da cor. Ficou órfão de mãe ainda na infância. Mesmo de origem pobre seus pais 

que não eram analfabetos, possuidores de boa cultura, esforçaram-se para dar ao filho a 

boa educação que tiveram. Cursou o secundário no Colégio Pedro II e mais tarde a 

Escola de Engenharia abandonando o curso para sustentar a família. Intelectual e 

rebelde, mantinha posição conservadora monarquista em relação ao regime político e ao 

estilo literário dos padrões da sua época.  

Independentemente de ter conquistado seu espaço na imprensa e de sua cor, 

sofreu grande discriminação pelo vício do alcoolismo. Por suas fortes críticas às 
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injustiças sociais e ao sistema implantado pela República Velha, viveu à margem dos 

padrões institucionalizados de sua época, principalmente os literários. 

Lutou contra os efeitos da reforma, entre a cultura antiga, tradicional e a 

moderna e imposta. Pelas considerações de Barbosa, seu mais fiel biógrafo observa-se o 

comportamento e perfil de Lima, que influenciaram na sua aparência, colaborando ainda 

mais para provocar tal discriminação: “de barba por fazer, chapéu de palhinha 

encardida, camisa suja e manchada no peito, roupa coçada, mal cheirosa, com uma 

morrinha que não se sabia se era vômito de véspera ou suor azedo”. Ainda com 

Barbosa:  

 
Não quer dizer que Lima Barreto, na sua mocidade, tivesse qualquer 

preocupação de elegância. Será sempre o anti-Petrônio, por seu próprio feitio 

e temperamento. Muito menos teria preocupações com a indumentária em 

1911, início da fase de sua “transformação”. A preocupação, àquele tempo, 

seria a de acentuar cada vez mais a própria miséria, vestir-se mal, numa 

espécie de dandismo às avessas, ao mesmo tempo que faz praça em negar a 

tudo  e a todos. (BARBOSA, 1988, p. 174). 

 

Para a revista D’A Estação Teatral (1911) Lima Barreto descreve a pouca 

importância que dá a sua aparência:  

 

[...] visto-me mal, lamentavelmente mal, quase mendicante”... “Não julgo 

que amo a piedade; não sofro miséria, não, e vivo bem. É um feitio de ser;  é 

a minha pose... 

 

Morreu doente de colapso cardíaco e gripe torácica, sem recursos financeiros, 

mas ao lado de seus familiares, no dia de Todos os Santos, primeiro dia do mês de 

novembro de 1922, em um bairro suburbano que coincidentemente levava o mesmo 

nome. Lima Barreto morre com o surgimento do modernismo, período marcante na 

história das artes, cujo compromisso principal seria a concretização da identidade 

nacional e o rompimento com a cultura considerada tradicional, propondo uma 

linguagem típica do Brasil, sem obrigações de seguir as normas rígidas da Academia. 

Dentre os inúmeros autores que escolheram como temática a cidade do Rio de 

Janeiro, destacamos o escritor, romancista, contista, jornalista e crítico João Henriques 

Afonso de Lima Barreto por valorizar o espaço e o lugar, assim como a geografia da 

cidade e suas paisagens, que serviram de cenário das mudanças políticas, culturais e 

sociais, a partir da transição vivida pela sociedade da época. 

As reformas urbanas ocasionadas pela influência da Belle Époque e seus 
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impactos foram os primeiros passos para o escritor se posicionar a respeito de suas 

reflexões quanto ao processo de influência externa que a cidade sofreu. No campo das 

Ciências Sociais, atualmente encontramos espaço para abordar questões sobre a 

identidade na modernidade.  

Não se pode negar a profunda relação que existe entre os estudos literários e o 

conceito de identidade. Por essa perspectiva, pesquisaremos Lima Barreto e sua 

literatura irônica, com foco na construção da identidade de um escritor que toma como 

base fundamental a sua construção identitária. Hall (2001, p. 13)  define “ O sujeito 

assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um “eu” coerente.”  

Inspirado no processo de modernização europeia, o modernismo brasileiro 

rompe com a velha estrutura,  passando de país rural a  país industrializado. 

Durante o século XIX a Europa sentiu a necessidade de avaliar questões 

inerentes como a reforma social, voltada em especial para os pobres e para aqueles que 

se encontravam sem emprego. Surge então, a parceria dos setores públicos e privados e 

dos grupos reformadores sociais que, juntos, buscaram soluções para os problemas 

ocasionados pela industrialização, uma vez que a pobreza era vista como um problema 

de esfera social. 

Em particular, a Paris do século XIX vivia a expectativa da modernização, 

impulsionada pela mão do Estado que tentava combater a pobreza social. Ao mesmo 

tempo o Rio de Janeiro enfrentava questões de ordens sanitária e de moradia. 

Naturalmente esse espaço densamente povoado de traços e ruas congestionadas, a falta 

de planejamento sanitário, a presença constante de epidemias como a febre amarela, as 

casas de cômodos e os vários cortiços espalhados acirraram a vontade política de 

embelezar e sanear o mais rápido possível a cidade. A preocupação dos políticos na 

mobilização das reformas incidiu principalmente devido às exigências das classes 

dominantes e não por causa da segregação social existente, conforme pontua Lima: 

 
Na política implementada no final do século XIX e início do século XX a 

participação da população da cidade era um tanto fragmentada politicamente, 

ou seja, nem todos eram engajados numa política oficial. Aliado a isto, os 

governantes do Estado e a elite econômica implantavam medidas que no 

auxiliavam de nenhum modo a esse povo, pelo menos no de forma 

intencional, no sentido de preocupação com ele. Isto notado por meio do 

Código de Posturas Municipais de 1890, que se apresentava de modo 

extremamente controlador. (BARRETO, 2006, p.54). 
 

A exemplo de Haussmann, o prefeito Pereira Passos dá início às obras de 
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remodelação do Rio, transformando os hábitos e costumes da cidade, num período 

histórico conhecido como o “bota-abaixo”. Tal projeto urbanístico redesenhou a 

geografia do Rio, aos moldes da arquitetura francesa.  A paisagem das ruas estreitas, 

dos velhos casarões e dos bondes puxados a burros, foi se modificando, dando lugar às 

largas avenidas e a espaços artificiais criados pelo projeto de remodelação importado 

pelo Barão do Rio Branco, em sua ida à França. 

 

 

                           

Imagem 9 - Instituto Pereira Passos
8
                                         Imagem 10  -Coleção de Prefeitos do Rio 

    

2.2 - A prática literária e a cidade       

 

Mesmo que a pesquisa às vezes dialogue com algumas obras de Lima Barreto, 

suas crônicas receberão neste capítulo um papel de destaque, por seus traços de 

linguagem simples, pelas identificações de personagens com o cotidiano e 

principalmente pelo tom irônico com que o autor enfatizava os dilemas característicos 

de sua cidade. Por abordar o tema urbano, a literatura e a cidade se fundem e o escritor 

estabelece um pensar social, que buscou analisar a dinâmica das ruas e seus excluídos, 

das estações de trem e de bondes, dos funcionários públicos, dos políticos e de todos 

que fizeram parte deste cenário. 

Cabe ressaltar que Lima Barreto, ao se aposentar do funcionalismo público,  

                                                 
8
 Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos/IPP – localizado à Rua Gago Coutinho, 52 em 

Laranjeiras/RJ. Tem como missão produzir e disseminar informações sobre a cidade do Rio de Janeiro, 

muitas delas referentes às reformas e processos de ocupação que ao longo do tempo, mudaram a paisagem 

e a organização de seu espaço urbano 
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sentiu-se muito à vontade para prosseguir seus escritos, já que seu vínculo com o Estado 

não existia mais. Deu então, continuidade ao seu ofício literário, sem nenhum 

constrangimento político. Colaborou de maneira mais intensa para com as revistas e 

periódicos da época, escrevendo suas crônicas, declarando sua insatisfação quanto aos 

doutores e ao governo. Assim Resende descreve, no livro que organiza Lima Barreto - 

Toda Crônica (2004), a vontade do escritor de desenvolver sua prática literária ao 

percorrer as ruas da cidade e do subúrbio, e de acordo com sua posição:  

 
A crônica, como se sabe, é um gênero literário fortemente ligado a seu 

suporte, o jornal. A brevidade de uma ameaça a outra, numa efemeridade que 

também faz seu encanto e garante sua liberdade. Mesmo se a tomarmos em 

sua forma congelada, ou seja, registrada em livro, as características do jornal 

ou revista em que a crônica foi originariamente publicada permanecerão, 

refletindo de alguma forma o público a que se dirige a publicação, a linha 

política a que as editorias se alinham, os interesses diretos de seus 

proprietários e, mais do que tudo, a liberdade de que goza o cronista. 

(RESENDE, 2004. vol. I, p. 14). 

 

Segundo Resende, o escritor registrava num Diário Íntimo suas primeiras 

impressões em relação aos acontecimentos políticos. Assim, numa manhã de 07 de 

janeiro de 1905, declarava através do formato de crônica, sua paixão pela cidade do Rio 

de Janeiro:      

A manhã bonita. Desço. O ar acaricia. Tudo azul. A paisagem de algum 

modo européia. 

Praia Formosa 

Serra dos Órgãos aparece por entre os morros de São Diogo e do Barro 

Vermelho. Azul-ferrete com tons de aço novo. 

Os cumes beijavam as nuvens; à meia encosta condensavam cúmulos. O mar 

parecia espelhante, semelhava de nível mais alto do que a terra. 

Campo de Santana! ( BARRETO, apud, RESENDE, 2004, p.9). 

 

Cenas descritivas figuram como natureza viva onde se encontram escritor e seu 

espaço. Existe na verdade a correspondência com a realidade de quem escreve, num 

certo momento Lima Barreto se envaidece com a grandeza da imagem, porém tem os 

pés no chão ao compará-la à paisagem europeia. 

Pelo caminho da imprensa começa a trajetória literária de Barreto, ao externar 

por meio dela  a preocupação e insatisfação manifestadas pelo escritor em suas crônicas 

espalhadas pelas revistas e jornais da época, que se diversificaram em grande número. 

Barreto vive sua cidade e sua história. O autor resgata nas crônicas, as 

adversidades econômicas, sociais e espaciais, onde  estabelece geograficamente suas 

correlações. 

Acerca da importância das crônicas na vida da cidade do Rio de janeiro, segue-
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se a perspectiva de abordar a insatisfação do escritor Lima Barreto pelas medidas que 

foram impostas pela Administração Municipal, sempre em favor dos especuladores e 

dos grandes construtores. Mesmo com o poder nas mãos, o prefeito Pereira Passos 

enfrentava a oposição do Conselho Municipal que deliberava em favor de seus próprios 

interesses econômicos. Lessa, em O Rio de Todos os Brasis afirma que: 

 

A cirurgia urbana de Pereira Passos é extensa. Rasga a avenida Passos e a 

Treze de Maio. O morro do Senado, desmontado, dá origem em seu centro à  

atual Praça da Cruz Vermelha. [...] Estruturou a abertura da avenida Oswaldo 

Cruz. Reorganizou o Largo da Cancela, antigo ponto de partida da Estrada 

Real de Santa Cruz. Vieira Souto aterrou a Glória, em 1911, onde o time de 

futebol do Flamengo fez seus primeiros ensaios; aperfeiçoou o cais Pharoux e 

implantou os primeiros planos de alinhamento (PAs). O espírito deste amplo 

espectro de intervenes, voltado a cancelar o passado e inspirado na reforma 

parisiense do barão de Haussmann é explícito com a franquia poética de 

Olavo Bilac. (LESSA, 2005, p. 202). 

 

A segregação sócioespacial agravada pela disparidade existente entre cidade e 

bairros, principalmente nos subúrbios, para onde se deslocaram os menos favorecidos, 

afastou a população operária do centro urbano, mais uma vez sem os subsídios do 

Estado. 

 

  

 Imagem 11 - Alargamento da Rua da Carioca. 

 Todos os imóveis do lado direito foram demolidos 
  Imagem 12 -Rua Uruguaiana (1907) 

 Fotos de Augusto Malta 

 

Em sua crônica Leitura de Jornais (1921) Lima Barreto destaca a mentalidade 

dos governantes em relação às necessidades vitais da população. 
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Não há dúvida alguma que o embelezamento das cidades sobreleva as 

questões de higiene e de assistência que elas também reclamam. É isto que se 

tem visto em toda parte, principalmente nas capitais de tiranos asiáticos, onde 

se erguem monumentos maravilhosos de mármore e ouro, de ônix e 

porcelana, de ouro e jaspe, em cidades que não têm água, nem esgotos e o 

grosso da população habita choupanas miseráveis. [..] a nossa origem divina, 

ou melhor a origem divina dos nossos dirigentes não lhes permite ter dessas 

cogitações práticas e comuns de casas para desafortunados. [...] Por aí, vim a 

concluir que a nossa administração ainda se guia pela estética urbana dos 

rajás asiáticos e que, sob este aspecto, ela é absolutamente original nestas 

Américas e talvez nas európicas. (BARRETO, vol. II, 2004, p. 337- 339). 

 

 
Imagem 13 - Obras de assentamento de trilhos para bondes na Rua Uruguaiana, executadas pela Light em 

1909 

 

O espaço deve ser considerado com um conjunto indissociável de que 

participam de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais 

e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja a 

sociedade em movimento. O conteúdo (da sociedade) no  independente, da 

forma (os objetos geográficos), e cada forma encerra uma fração do 

conteúdo. O espaço, por conseguinte,  isto é um conjunto de formas contendo 

cada qual frações da sociedade em movimento que as formas, pois têm um 

papel na realização social. (SANTOS, 1988, p.10). 

 

O interesse nas obras de saneamento da região portuária, incrementando as 

relações de comércio, a arrecadação de rendas e o grande movimento de mercadorias 

eram primordiais para a cidade do Rio, enquanto que os projetos de melhorias ficavam 

retidos em torno do cais e da parte central da cidade do Rio limitando portanto, o espaço 

urbano. 
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Imagem 14 - Quiosque no Largo do Depósito. Praça dos estivadores, na Zona Portuária( 1911) 

 

 

Lessa pontua em seu livro O Rio de Todos os Brasis (2005), a situação portuária, 

na qual se encontrava também o porto da cidade do Rio de Janeiro: 

 

De todas as vulnerabilidades afloradas pela urbanização acelerada do Rio 

com a Revolução Industrial, avultava o anacronismo do porto do Rio , pois 

não se prestava à  embarcação a vapor. O porto - ponto nevrálgico e essencial 

à cidade) e ao complexo cafeeiro, enfim à economia do país -  havia sido 

pouco aperfeiçoado durante a primeira metade do século XIX. Entretanto o 

movimento de navios estrangeiros cresceu fantasticamente. Em 1889 

começaram as obras do novo cais do porto. O Rio permanecia, até esta data, 

como um porto completamente inadequado para a Revolução Industrial. Em 

1903 inaugurada a avenida Francisco Bicalho. Até esta data, instalações 

modernas haviam sido instaladas unicamente para a Marinha de Guerra.[...] a 

explosão ferroviária da segunda metade do século XIX fez do Rio o principal 

nó ferroviário do país. Isto acentuou a decadência do velho porto, aliás, será 

esta insuficiência dramática de infra-estrutura que alavancará todo o 

programa de reformas urbanas da cidade do Rio de Janeiro. (LESSA, 2005, 

p.155-156). 

 

Os construtores passaram a se preocupar com o espaço da Zona Sul da capital 

federal, para onde particularmente, se voltaram os projetos de reforma do espaço, 

abandonando de vez as questões que abordavam as habitações populares propostas pelo 

governo. Cresce então o setor imobiliário, estruturando profissionais de obras públicas 

que passaram a existir pelo grande ciclo de transformações urbanas, aliado ao poder 

político causando descontentamento geral aos menos afortunados, que presenciavam o 

rompimento daquele Rio, pestilento, sujo e retrógrado, por um Rio que marchava para 

seu primeiro grande ciclo de modificações. 
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Enquanto uma parte da cidade se desenvolvia devido às obras de reforma, outro 

lado dela continuava como o refúgio dos infelizes. A crônica As Reformas e os doutores 

(1921), expressa  as reflexões de Lima Barreto quanto às péssimas condições dos 

moradores do subúrbio em relação às chamadas obras de reforma pelas quais a cidade 

passava: 

 

Como esse negócio de “reformas” já estava caindo no ridículo, ultimamente 

luteraninhos da nossa burocracia, tanto da civil como da militar - a pior de 

todas - arranjaram um eufemismo, um nome de disfarce, uma camouflage, 

como se diz hoje, para mascarar as suas tendenciosas modificações de 

regulamentos. Chamam-nas remodelações. 

Os motivos dessas constantes transformações dos regulamentos oficiais são 

vários; mas, em geral, elas têm por fim dar empregos a parentes e 

apaniguados dos “trunfos” da situação, sem visar nenhuma melhoria no 

serviço de que as divisões da administração republicana, reformadas, estavam 

incumbidas. [..] para o povo até, indiferentemente, o engenheiro  capaz de 

curar e o médico de construir estradas de ferro.(BARRETO, vol. II, 2004, 

p.299 - 301). 

 

Segundo Celi Freitas, em Entre a Vila Quilombo e a Avenida Central (2002, p. 

96): 

 
A era das demolições representou, para o Rio de Janeiro, a superação efetiva 

da forma e das contradições da cidade colonial-escravista, e o início de sua 

transformação em espaço adequado para as exigências da modernidade. (...) 

Lima Barreto percebeu o mal-estar que a chegada da modernidade 

republicana acarretava para alguns, mas, ao mesmo tempo, no descuidou de 

se referir ao outro mal-estar que o passado escravocrata obrigava a lembrar. 

 

A autora observou que Lima Barreto se posicionou, através de suas críticas, em 

relação a tudo que se relacionava com o comportamento da elite dominante e quanto à 

chegada da modernidade, tornando-a uma questão marcante em suas reflexões.  A 

cidade do Rio assumiu a verdadeira identidade de capital do país, afrancesando-se à 

custa do financiamento do prefeito Pereira Passos. 

 
A vitrine da França no Brasil foi a rua do Ouvidor, espaço difusor de moda e 

objeto dos desejos da elite. Joaquim Manuel de Macedo dedica-lhe um livro, 

comparando-a a ruas equivalentes em Paris. Após 1823, converteu-se na 

principal rua comercial do Rio, patamar que manterá até os anos 30 do século 

XX. A primeira ditadora de moda francesa é Madame Josephine. Em 1826, a 

rua já estava pavimentada e limpa. Na segunda metade do século tinha 77 

joalherias, 33 relojoeiros, 66sapateiros finos, 24 fabricantes de carruagem, 23 

modistas, 8 retratistas, 4 floristas e 25 tipografias. Algumas poucas ruas do 

Centro concentravam o comércio de luxo. Conforme dito antes, foi pelas 

vitrines destas ruas, e observando o comportamento dos diplomatas, que a 

elite carioca esforçou-se para mimetizar-se em européia[...] O Rio o 

laboratório urbano do Brasil do século XIX, cuja elite incorpora, pela 

superestrutura, padrões modernos de consumo e conserva, de forma 
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combinada, pautas e padrões tradicionais. (LESSA, 2005, p. 165-166). 

 

O autor, enquanto estudante de engenharia escrevia para os jornais universitários 

com o auxílio de pseudônimo. O jornal A Lanterna era o das escolas superiores, o 

Tagarela e o Suburbano foram os primeiros a publicarem pequenos artigos e textos 

irreverentes sobre as questões da terra, sobre a vida acadêmica e europeização de sua 

tão amada cidade. 

 Abaixo, um trecho da crônica Vendo a Brigada Stegomya (1903), publicada no 

jornal humorístico criado no ano de 1903, intitulado Tagarela. 

 

Tudo definha sob o nosso céu de fogos auras embalsamadas das florestas 

parecem trazer sobre nossas cidades o letárgico veneno da mancenilha; os 

eflúvios ardentes do nosso sol derramam sobre nós o princípio entorpecedor 

do ópio; a natureza esmaga-nos-pensamento e corpo. [...] mas, por fim, 

fazendo as considerações expendidas e convencido que a nossa exuberante 

natureza custa-nos o pensamento e nos comprime o corpo....Desse modo era 

bem razoável que, com os chefes e soldados da Brigada Stegomya, houvesse 

aquele contentamento e aquele furor de guerrear pernilongos, pois, se poetas 

por poetas sejam lidos, mais razoável será que mosquitos sejam [ por] 

mosquitos combatidos. (BARRETO, vol. I, 2004, p. 62).   
 

O Rio de Janeiro, ao incorporar o espírito cultural, político e econômico que 

ditava a moda européia, teve que adotar medidas administrativas que pudessem 

transformar rapidamente a paisagem natural de um Estado considerado essencialmente 

agrário para uma paisagem essencialmente elaborada para erradicar os cortiços, 

objetivando o embelezamento da cidade. O projeto arquitetônico tinha como finalidade 

a substituição das casas antigas por ruas arborizadas com grandes eixos de circulação, 

como influência do plano de Paris. 

O problema da moradia trouxe grande preocupação para a população menos 

privilegiada. Alguns foram deslocados para o subúrbio, afastados de seus locais de 

trabalho, e outros alocados nos morros próximos ao centro. Esse deslocamento gerou 

um processo de favelização, obrigando o prefeito a criar uma política habitacional, 

atitude essa que deu continuidade ao processo de remodelação da cidade. A crônica 

Nossa Situação (1920) de Barreto define bem o exemplo da falta de perspectiva dos 

menos afortunados, os  moradores do subúrbio, quanto a lutar pela conquista da 

mudança social. 

 

As últimas obras municipais, os famigerados melhoramentos de Copacabana, 

Vidigal, Leblon, Ubatuba e Lagoa dos Patos, mostram ao mais incrédulo, 
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como essas obras sem utilidade geral, sem alcance algum para a totalidade da 

população, são mais levadas a efeito para proteger certos e determinados 

indivíduos do que mesmo para embelezar, no mínimo, a cidade. [..] o 

verdadeiro trabalhador, mesmo quando não é  um simples assalariado, é 

quem mais sofre com esse nefasto estado de cousas e vê todos seu esforço, 

por todos os motivos, respeitável, anulado pela incapacidade e concussões 

dos que governam esta estupenda democracia, cujo chefe tem dous palácios 

de inverno e não sei quantas casas de verão. [..] o brasileiro é um tipo que 

não pode se afastar do modelo. Em todas as suas manifestações tem de 

copiar. (BARRETO, vol. II, 2004, p. 255 - 258). 

 

Foi porém, no Correio da Manhã (1905), considerado o mais importante jornal 

da cidade do Rio de Janeiro daquela época, que Lima Barreto começou 

profissionalmente como escritor, embora prosseguindo no anonimato, mesclando 

reportagens sobre a situação em que se apresentava a cidade com fatos históricos 

ligados a ela. Permaneceu nesse jornal somente no período de abril a junho do ano de 

1905.  

Lima Barreto apontava em suas crônicas a falácia da atuação dos governantes 

que mascaravam, por meio das obras tidas por ele  como de fachada, a preocupação de 

apresentar aos visitantes, um Rio de Janeiro europeizado e moderno, enquanto  as ruas 

do subúrbio estavam esburacadas ao constatar o péssimo estado em que elas se 

encontravam. 

Na crônica O Prefeito e o Povo (Revista Careta - 1921) Lima Barreto questiona 

a preocupação dos governantes com projetos de ocupação do espaço carioca. 

 
Vê-se bem que a principal preocupação do atual governador do Rio de 

Janeiro é dividi-lo em duas cidades, uma será a européia e a outra, a indígena. 

É isto que se faz ou se fez na Índia, na China, em Java, etc.; e em geral, nos 

países conquistados e habitados por gente mais ou menos amarela ou negra. 

(RESENDE, 2004, p. 294). 

 

2.3 – A geografia da cidade e do escritor 

 

A geografia da cidade foi modificada por imposições dos governantes como foi 

a derrubada do morro do Castelo e o aterramento do mar. Essas ações vieram privilegiar 

as elites que sonhavam avidamente com esse processo de mudança para incorporarem as 

tendências europeias, e cujo objetivo era o de acompanhar esse novo tipo de 

comportamento. Conforme Beatriz Resende em Lima Barreto e o Rio de Janeiro em 

fragmentos (1993, p.106) o escritor assume a “função social de intelectual interlocutor 

entre o povo e o público”, por meio do qual demonstrava seu descontentamento com o 

modelo de civilização imposto pelos dirigentes governamentais, baseado nos métodos 
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excludentes e marginalizantes que tinham como finalidade extinguir a memória de um 

Brasil Colônia. 

O autor, lançando mão de sua veia crítica, escreve para o Jornal Correio da 

Noite, em 1915, a crônica As Enchentes (1915) sustentando sua opinião a respeito do 

dia-a-dia da urbe carioca e dos obstáculos enfrentados pela população, que de certa 

forma estava submetida aos mais variados infortúnios gerados pelas reformas urbanas, 

ocasionadas pela política do “bota-abaixo”. 

 
O Rio de Janeiro, da Avenida, dos squares, dos freios elétricos, na pode estar  

mercê de chuvaradas, mais ou menos violentas, para viver a sua vida integral. 

Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva. Uma vergonha! 

O prefeito Pereira Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da 

cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso Rio. 

Cidade cercada de montanhas e entre montanhas, que recebe violentamente 

grandes precipitações atmosféricas, o seu principal defeito a vencer era esse 

acidente das inundações. 

Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com 

as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas de nossa vida 

urbana, econômica, financeira e social. (BARRETO, 2004, p.159). 

 

Lima Barreto delineou em sua literatura um dos principais aspectos das reformas 

urbanas sofridas pelo Rio de Janeiro: a fragmentação do espaço urbano e social. A 

cidade se distinguia pela desigualdade social que dividia seu próprio espaço. Existiam 

no mapa carioca o centro do Rio, Botafogo e os subúrbios, que se diferenciavam pelas 

vestimentas e pela cor da pele de seus personagens. O que separava o homem do 

subúrbio do homem de Botafogo e do Centro da Cidade eram os bairros distantes e a 

topografia do Rio de Janeiro, um Rio constituído por montanhas que representavam 

com bastante significado os obstáculos que fragmentavam seu espaço e, naturalmente, a 

vida social. 

Benchimol em seu texto: Pereira Passos: Um Haussmann Tropical aprofunda-se 

nas renovações urbanas do Rio, ressaltando o cunho verdadeiro das obras de 

melhoramento.  

Esse conjunto notável de obras e regulamentações jurídicas, executado nos 

moldes de uma operação militar, com alvos bem definidos, táticas 

cuidadosamente urdidas, tinha em mira múltiplas estratégias combinadas. As 

grandes obras de melhoramento, embelezamento e saneamento da principal 

“cabeça urbana” do país atendiam a necessidades imperiosas no que concerne 

às suas funções políticas de sede do Estado nacional e as exigências de uma 

economia capitalista já consolidada, no obstante a modernização viesse 

apenas reafirmar, em escala ampliada, sua inserção na divisão internacional 

do trabalho como exportadora de gêneros agrícolas e  em particular no Rio de 

Janeiro- importadora de produtos industrializados e capitais. 

No início deste século, a área central do Rio de Janeiro constitua o lócus das 

contradições mais graves que a renovação urbana se propunha a resolver. 

Naquele espaço restrito, densamente construído e povoado, recortado por um 
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labirinto de ruas estreitas e sinuosas, congestionadas pelo tráfego intenso, 

coexistiam, promiscuamente, várias ordens de coisas habitações coletivas 

(casas de cômodos, cortiços, estalagens tec.) onde se alojava a numerosa 

multidão de pés descalços que constitua o heterogêneo e flutuante 

proletariado carioca; casas térreas e sobrados onde moravam comerciantes, 

pequenos funcionários, militares de baixa patente, enfim boa parte daquilo 

que, imprecisamente, a historiografia chama de “classes médias” emergentes. 

(BENCHIMOL, 1992, p. 317). 

 

 

Lima Barreto, além de flanar pelas ruas da cidade do Rio, observando sua 

geografia e o quanto ela havia sido modificada, ia ao mesmo tempo traçando o cotidiano 

do subúrbio e de sua gente, motivo de inspiração para suas crônicas, contos, romances e 

artigos. Publicou em várias revistas da época, com o olhar crítico, as condutas 

antissociais, a influência exacerbada da cultura europeia, o preconceito de cor e de 

classe que findou por se voltar para o lado da ficção, servindo de instrumento 

incentivador para outra literatura, a “marginal”. 

O escritor teve uma breve participação na Revista Fon-Fon e, no ano de 1907, 

deixa a revista por não concordar com sua linha burguesa. A revista surgiu como uma 

representação do progresso. Esse nome fazia referência a nova tecnologia, com a 

inovação da indústria e os modelos novos de automóveis e suas frenéticas buzinas. Sua 

tendência era incorporar os novos comportamentos no teor da moda e em toda a vida do 

cotidiano burguês da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 
Imagem 15 - capa da Revista Fon-Fon 

 

De acordo com Bosi, em seu livro Literatura e resistência (2002), Lima Barreto, 

ao utilizar sua própria condição de intelectual negro e humilhado, abre um leque de 

oportunidades temáticas, por onde suas críticas sociais e políticas se potencializaram em 

formato de crônica. Aproveitava as tensões sociais para satirizar a República e compor 
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sua literatura, segundo Bosi, Lima Barreto escreveu: “As instituições deveriam perder o 

seu poder cruel de marginalizar um cidadão de pele escura ou roupa surrada.” (BOSI, 

2002, p. 202) 

Sabe-se que na maioria das crônicas, o escritor dialoga com o leitor e que o 

elemento tempo atua como a base da crônica, constituindo-se num fato moderno, sujeito 

à transformação rápida de acordo com a velocidade da vida moderna. 

 
Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não existe um lugar 

onde tudo seja novo ou onde tudo seja velho. A situação é uma combinação 

de elementos com idades diferentes. O arranjo de um lugar, pela aceitação ou 

rejeição do novo, vai depender da ação dos fatores da organização existentes 

nesse lugar, quais sejam, o espaço, a política, a economia, o social, o 

cultural... [...] O novo nem sempre é desejado pela estrutura hegemônica da 

sociedade.  (SANTOS, 2014, p.106). 

 

 

Lima Barreto escrevia sobre os acontecimentos do dia-a-dia, e os problemas de 

sua cidade criando uma narrativa curta e informal, recheada de ironia. Embora o 

conteúdo de seus textos apresentasse um toque muito particular, ele unia elementos 

diferenciados de ficção e fantasia com personagens fictícios, independentemente de suas 

histórias abordarem questões de grande influência, discutidas no governo republicano. 

Nos acontecimentos do dia-a-dia, o escritor escrevia seu cotidiano para denunciar a 

conduta antissocial e o regime político imposto pelo governo, o que dimensionava em 

seus escritos, como em Os Bruzundangas, um país imaginário, numa sátira de Lima 

Barreto. 

 

O que caracteriza a literatura daquele país, é uma curiosa escola literária lá 

conhecida por “Escola Samoieda”. Não que todo o escritor bruzundanguense 

pertença a semelhante rito literário; os mais pretensiosos, porém, e os que se 

têm na conta de sacerdotes da Arte, se dizem graduados, diplomados, 

diplomados nela [..] só querem a aparência das coisas. Quando (em geral) 

vão estudar medicina, não é a medicina que eles pretendem exercer, não é 

curar, não é ser um grande médico, é ser doutor; quando se fazem oficiais do 

exército ou da marinha, não é exercer as obrigações atinentes a tais 

profissões, tanto assim que fogem de executar o que é próprio a elas. Vão ser 

uma ou outra cousa, pelo brilho do uniforme. Assim também são os literatos 

que simulam sê-lo para ter a glória que as letras dão, sem querer arcar com as 

dores, com o esforço excepcional, que elas exigem em troca. A glória das 

letras, só as tem, quem a elas se dá inteiramente; nelas como no amor, só é 

amado quem se esquece de si inteiramente e se entrega com fé cega. Os  

samoiedas [...] contentam-se com as aparências literárias e a banal simulação 

de notoriedade, umas vezes por incapacidade de inteligência, em outras por 

instrução insuficiente ou viciada, quase sempre, porém, por falta de 

verdadeiro talento poético, de  sinceridade, e necessidade, portanto, de 

disfarçar os defeitos com pelotiquices e passes de mágica intelectuais. 

(BARRETO, s/d, p. 7).  
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Os anseios, os medos e a sensação de impotência do escritor perante as situações 

de preconceitos de classe e de cor e da opressão econômica fator de exclusão dos 

negros, dos pobres, dos suburbanos, e dos religiosos (culturas africanas e indígenas), 

abordadas na crônica Iaiá das Marimbas, publicada na revista Careta, em 1922, traçou 

um paralelo com a temática do negro na Belle Époque.  

É nítida sua insatisfação com a administração pública e seus dirigentes, como na 

crônica o Novo Manifesto( 1915), em que demonstrava sua insatisfação com os  órgãos 

públicos, como ressaltou  Cidney de Oliveira Inácio em 2013. 

 

Eu também sou candidato a deputado. Nada mais justo. Primeiro, eu não 

pretendo fazer cousa alguma pela Pátria, pela família, pela humanidade. Um 

deputado que quisesse fazer qualquer coisa dessas, ver-se-ia bambo, pois, 

teria, certamente, os duzentos e tantos espíritos dos seus colegas contra ele.  

Contra suas idéias levantar-se-iam centenas de pessoas do mais profundo 

bom senso. Assim, para poder fazer alguma coisa útil, não farei coisa alguma, 

a não ser receber o subsidio. Recebendo os três contos mensais, dareis mais 

conforto a mulher e aos filhos, ficando mais generoso nas facadas aos 

amigos.  

Desde que minha mulher e os meus filhos passem melhor de cama, mesa e 

roupas, a humanidade ganha. Ganha, porque, sendo eles parcela da 

humanidade, a sua situação melhorando, essa melhoria reflete sobre o todo de 

que fazem parte.  

De resto, acresce que nada sei de história social, política e intelectual do país; 

que nada sei da sua geografia; que nada entendo de ciências sociais e 

próximas, para que o nobre eleitorado veja bem que vou dar um excelente 

deputado. (BARRETO, 2004, p.155). 

 

Lima Barreto encontrou motivos suficientes para contestar o novo regime. Por 

ser simpático à Monarquia, não conseguia ser compreendido por quem estava no poder. 

Pela sua própria condição social, remanescente de escravos, lutou contra o racismo. 

Protestou ferozmente contra os padres europeus, além do quadro de corrupção e de 

exclusão da classe proletária. Rodrigues situa: 

 

O choro do poeta expressa um duplo sentimento. A impossibilidade da vida 

abria-se como indiscutível. A condição de ver o destino da cidade atravessa-

lhe o coração. Pior do que no viver  perder a cidade. Deixar de ter condições 

de intervir mais apavorante do que a morte. (RODRIGUES, 2000, p.119). 

 

Lima Barreto era contrário ao processo de modernidade que se instalava de 

maneira desordenada em sua cidade, porém era sabido o seu desagrado com a vida que 

levava e pela triste realidade de morar no subúrbio, na Rua Major Mascarenhas em 

Todos os Santos, considerada uma das mais humildes da cidade.  Antes, porém, de se 

mudar para essa rua, o escritor foi residir na Rua Vinte e Quatro de maio nº 123, no 
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Bairro do Engenho Novo. Pouco depois, se transferiu para Rua Boa Vista, atual Rua 

Elisa de Albuquerque e mais tarde para a Rua Major Mascarenhas nº 42, e depois ainda 

para o nº 26 da mesma rua, onde foi construído um condomínio residencial.  

 

   
Imagens 16  - atual Rua Major Mascarenhas                 Imagem 17: Subida da Rua Major Mascarenhas 

 

Outro fator que o descontentava era sua condição financeira. Além de sustentar 

sua família, não tinha recursos para tratar a doença do pai. Deixava-o descontente o fato 

de residir no subúrbio carioca, o que ficou bem registrado no Diário Íntimo. Nem o 

local que residia nem tampouco o subúrbio eram do agrado de Lima Barreto. Sentia se 

infeliz em casa, e seu quarto era seu mundo e refúgio, local onde escrevia e tinha como 

amigos seus livros e as fotos de escritores famosos, presos às paredes como se fossem 

seus velhos e conhecidos amigos. O escritor manifestou seu descontentamento na arte 

literária, deixando claro que as tradições e a historicidade do povo carioca estavam 

sendo demolidas, bem como a peculiaridade social da população carioca. Zygmunt 

Bauman afirma: 

 

O mundo ao que parece, deu outro giro, e um número ainda maior de seus 

habitantes, incapazes de aguentar a velocidade, com do veículo em 

aceleração  enquanto um contingente maior dos que ainda no embarcaram no 

conseguiram nem mesmo correr, segurar no veículo, e pular para dentro.( 

BAUMAN, 2005, p. 23). 

 

Lima Barreto mesmo com dificuldades financeiras não deixou de publicar sua 

coleção de crônicas. Recorrendo a empréstimos de agiotas, conseguiu escrevê-las em 

várias revistas e jornais, do Rio e também de São Paulo. Destacam-se alguns periódicos 

e revistas da época como O Cosmopolita, A.B.C., Lanterna, O Parafuso, A Luta, A 

Revista Contemporânea, O Correio da Noite, Careta, Revista da Época, O Malho, 

Gazeta de Notícias, Hoje, A Estação Teatral e muitos outros.  

De acordo com Resende em Lima Barreto Toda Crônica (2004), o escritor 
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enriqueceu a parte literária de muitos jornais atuando em  revistas, uns a convite de seus 

próprios editores que, de uma maneira geral, reconheciam seu potencial de escritor. 

Outros, mesmo aceitando sua contribuição intelectual, aproveitaram seu trabalho de 

forma irônica e, segundo observação da autora, Barreto preenchia as lacunas, 

escrevendo pequenas matérias. 

Lima Barreto recebeu uma educação esmerada e, mesmo não vindo de família 

nobre, estudou em colégios renomados, cultivando desde cedo o interesse pelos livros. 

Devido à sua rica educação teve a oportunidade de conviver e conhecer justamente dois 

mundos, embora não se incluísse em nenhum deles. Talvez pelo refinamento de seu 

intelecto, não se fazia compreender muito bem pelos seus amigos de infortúnios e 

pobreza.  

Da mesma forma, por ser um conhecedor de idiomas e de vários assuntos, não 

pertencia ao segundo mundo, o dos brancos. Conforme Barbosa em seu livro A vida de 

Lima Barreto (1988, p. 85) “É triste não ser branco”. Seu pai, João Henriques, 

possuidor de certo conhecimento, um autodidata, mantinha contatos com algumas 

celebridades nas quais muito auxiliou Lima Barreto em seus estudos. 

Em Correspondência de Lima Barreto (1961), Antônio Noronha Santos 

prefaciou uma observação importante a respeito das correspondências do escritor. 

 

A correspondência de Lima Barreto, com todos os seus hiatos, um bom 

roteiro, desde as suas primeiras cartas ao pai, ainda criança. [..] Suas cartas 

tornam-se diretas, atingem o alvo sem reticências, e trocam as efuses dos 

primeiros ensaios pela manifestação dos sentimentos que lhe enchem o 

coração, da inquietude e angústia aos recalques que extravasam, num justa 

explosão de revolta... Completa-se, com a correspondência, o tríptico que 

permitir doravante conhecer Lima Barreto tal como foi, um Lima Barreto de 

corpo inteiro, com sua grandeza e suas misérias .[...] Isso não quer dizer que 

a Correspondência de Lima Barreto trate exclusivamente de problemas 

literários. Há de tudo aqui dificuldades domésticas, aborrecimentos 

burocráticos, apertos de dinheiro. Tudo, inclusive literatura. Ou melhor tudo, 

principalmente literatura. (SANTOS, 1956, p.13-19). 

 

Destaca-se entre suas  correspondências aquela que Lima escreve para seu pai, 

por ocasião da Revolta Armada no governo de Floriano Peixoto, por volta de 1893. 

 

Em 21 de setembro de 1893. 

Meu pai. 

Infelizmente não posso lá ir. Corre boato que a Ilha está armada pelos 

revoltosos. Mande-me algum dinheiro, recebi a sua carta de 19. Não sei em 

que  dará isso, o fim há de ser feio. Aqui passamos como porcos, dormindo, 

comendo e brincando. 

O senhor deve saber que o “República” saiu para Santos com dois navios da 
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Frigorífica e duas torpedeiras, Anteontem houve um combate, no qual morreu 

um soldado e feriram-se muitos. 

Esta revolta tem estado com um caráter desagradável. Não deixam entrar 

navios, nem sair, o que será de nós? Morremos de fome. Os revoltosos já são 

senhores da Armação. 

As balas continuam a chover por cá (Niterói). Aqui, as famílias que moram 

no litoral abandonam suas casas. Adeus. 

Lembranças a todos. 

Seu filho  

Afonso (SANTOS,1956, p. 29). 

 

2.4 – A vida urbana e as crônicas barretianas 

 

Os contos e crônicas de Lima Barreto tinham como referência a sátira, a ironia e 

a crítica severa aos políticos poderosos e a opressão à população pobre e, 

principalmente a do subúrbio. O escritor produziu em sua literatura uma forma de 

engajar seus personagens à realidade brasileira, buscando  na literatura alguma 

perspectiva para diminuir o caos instalado na cidade do Rio de Janeiro. 

Por outro lado, sua obra Triste fim de Policarpo Quaresma (1911), publicada 

inicialmente no Jornal do Commercio, assemelhava-se à situação política, a qual Lima 

Barreto tanto lutou para conquistar. O nacionalismo exacerbado de Policarpo, ufanista 

de carteirinha, adquire identidades iguais a de seu autor, quando se tem seu perfil de 

pessoa solitária e funcionário do governo. Funde-se no romance um pouco de 

comicidade e tragédia, bem como a realidade de quem a escreve. Os elementos 

políticos, sociais e econômicos fazem parte da história dos dois personagens, o fictício e 

o real. Policarpo envolve-se num projeto polêmico de resgatar a linguagem nacional de 

seu país como verdadeira representação cultural, onde espaço e ideais são pontos em 

comum dos dois sonhadores. 

Sua maneira de escrever tornou-se um instrumento de protesto em referência à 

segregação racial e social (espacial), provocada pela Belle Époque. Assim como a 

crônica O Jardim Botânico e as suas Palmeiras, publicada em 1919: 

 

A nossa burguesia republicana  a mais inepta de todas as burguesias. Não tem 

gosto, não tem arte, não possui o mais elementar sentimento da natureza.[...] 

Vai, nessa carreira, atropelando, vai matando, vai empurrando tudo e todos e, 

como não tenha educação, cultura e instruo, quando se apossa do dinheiro, 

ganho bem ou mal, não sabe refletir como aplica-lo, num gesto próprio e seu; 

então, imita o idiota que procura em comprar o que for caro, porque ser 

decerto o mais belo. (BARRETO, vol. I, 2004, p. 528). 

 

Entre a crítica e o cômico, Barreto utilizava-se do cotidiano para enfatizar a 

linguagem e imagens  inspiradas na população. Apresentava com clareza o perfil do 
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subúrbio ao comparar o urbano com o rural. Ainda hoje nos remete à uma reflexão que 

ele faz do espaço urbano comparado ao espaço do subúrbio. O espaço urbano seria o 

mundo da civilização, do branco, das ruas calçadas, como exemplo dado na crônica Os 

Enterros de Inhaúma (1922): 

 
A pobreza da maioria dos habitantes dos subúrbios ainda mantém neles esse 

costume rural de levar a pé, carregados a braços, os mortos queridos. É um 

sacrifico que redunda num penhor de amizade em uma homenagem das mais 

sinceras e piedosas que um vivo pode prestar a um morto. [...] vestem-se de 

branco e calam sapatos de salto alto. Sopesando o esquife, pisando o mau 

calçamento da rua,  com dificuldades que cumprem a sua piedosa missão. E 

eu me lembro que ainda têm de andar tanto! Contudo, elas vão ficar livres de 

um suplício; o do calçamento da rua do Senador José Bonifácio. É o que vão 

entrar na Estrada Real; e, naquele trecho, a prefeitura s tem feito amontoar 

pedregulhos, mas tem deixado a vetusta via pública no estado de nudez 

virginal em que nasceu. Isto há anos que se verifica. 

Este calçamento da rua Senador José Bonifácio, que deve datar de uns 

cinquenta anos  feito de pedacinhos de seixos mal ajustados e está cheio de 

depressões e elevações imprevistas. É mau para os defuntos; e até já fez um 

ressuscitar. (BARRETO, vol. II, 2004, p. 553). 

 

O espaço abordado seria o espaço rural, das ruas sem calçamento, dos negros, 

das quitandas. O espaço que representava muito bem os infortúnios de um defunto e dos 

que o seguiam a pé, pelas ruas impiedosas do subúrbio, como na crônica As Enchentes:   

 
O Rio de Janeiro, da Avenida, dos squares

9
, dos freios elétricos, não pode 

estar à mercê de chuvaradas, mais ou menos violentas, para viver a sua vida 

integral. Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva. Uma 

vergonha!  

O prefeito Pereira Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da 

cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso Rio. 

Cidade cercada de montanhas e entre montanhas, que recebe violentamente 

grandes precipitações atmosféricas, o seu principal defeito a vencer era esse 

acidente das inundações. 

Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com 

as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas de nossa vida 

urbana, econômica, financeira e social. (BARRETO, vol. I 2004, p.159). 

 

Cabe ressaltar que o escritor, ao abordar os fatos rotineiros de sua cidade, em 

suas crônicas e contos, não deixou de enfatizar a temática do espaço urbano versus 

espaços rurais. O perfil do espaço urbano para Lima Barreto, na verdade, se constituiu 

numa importante reflexão sociológica. 

O escritor nos dá uma visão muito ampla de como os moradores 

desempenhavam seus papéis e suas funções ao morar num quintal arborizado, onde se 

                                                 
9
 De acordo com o texto – significa praça 
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reuniam para beber e jogar, num oposto às ruas do centro do Rio, espaço reservado para 

os desfiles das senhoras e senhores que desfrutavam com vaidade suas elegâncias e o 

status que a modernidade impunha à nova sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: 18 - Parc Royal(Loja de departamento na Rua do Ouvidor) 

Foto: Augusto Malta 

 

Em sua obra satírica Os Bruzundangas, Lima Barreto faz crítica aos 

frequentadores da Rua do Ouvidor, onde damas desfilavam em carruagens os seus 

vestidos caros, e os homens compunham em seu figurino as bengalas e o vestuário 

apurado, com requinte europeu. 

Ao analisar o perfil acima abordado, observa-se naturalmente o convívio entre as 

classes que desfilavam as sedas e os redingotes, porém, aqueles que não utilizavam o 

vestuário acima, obviamente não faziam parte desse universo. A classe dominante, a do 

espaço urbano, exteriorizava seu preconceito também por meio da moda. Por isso, nessa 

ocasião, o cuidado com a aparência pessoal e a absorção dos padrões europeus era 

imprescindível para que as pessoas pudessem ocupar e usar o espaço urbano, muito 

disputado entre homens e mulheres da época. Em seu livro Moda e Modernidade, 

Rosane Feijão (2011) afirma: 

 

A reforma urbanística comandada por Pereira Passos iria alterar 

significativamente a relação da população burguesa com esses espaços de 

convívio, dando aos passantes maior visibilidade nos novos e amplos espaços 

públicos. Ao mesmo tempo, estabelecia uma espécie de patrulhamento 

civilizatório que zelava por aparências e comportamentos com regras 

bastante definidas.(FEIJÃO, 2011, p.48). 

 

Na crônica de Lima Barreto O Cedro de Teresópolis (1920), o escritor dá 

destaque ao espaço de convívio que a população pobre ocupava anteriormente, à 
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chegada da reforma urbanística. Por um lado, o espaço urbano se constituía em sua nova 

arquitetura, um espaço nobre, o qual se tornou símbolo da modernidade. A construção 

do Teatro Municipal, da Biblioteca Nacional e da Escola de Belas Artes, emprestou um 

caráter cultural ao novo espaço do Rio de Janeiro. De outro lado, um espaço antes 

ocupado por árvores frutíferas e grandes quintais tornou-se opção de moradia para o 

proletariado. Lima o descreve com certo ar melancólico. 

 
Os nossos arrabaldes e subúrbios são uma desolação. As casas de gente 

abastada têm, quando muito, um jardinzinho liliputiano de polegada e meia; e 

as da gente pobre não têm coisa alguma. 

Antigamente, pelas vistas que ainda se encontram, parece que não era assim. 

Os ricos gostavam de possuir vastas chácaras, povoadas de laranjeiras, de 

mangueiras soberbas, de jaqueiras, dessa esquisita fruta-pão que não vejo e 

não sei há quantos anos não a como assada e untada de manteiga. 

Onde estão os jasmineiros das cercas? Onde estão aqueles extensos tapumes 

de maricás que se tornam de algodão que  mais é neve, em pleno estio? 

Os subúrbios e arredores do Rio guardam dessas belas coisas roceiras, 

destroços como recordações. (BARRETO, vol. II, 2004, p. 129). 
 

Segundo Neto (2011, p.79) “o subúrbio é descrito por Lima Barreto como um 

local dotado de personalidade própria e de uma complexidade enigmática”.  

Justamente esse contraste, o de um lugar tão enigmático, leva o escritor a 

observar com olhar crítico as diferenças existentes entre o centro do Rio e o espaço 

suburbano, ainda fortemente ligado ao Brasil colonial. A realidade em que vivia Barreto 

era cercada pelo tempo e pelo espaço, como na crônica Os Outros, com publicação em 

1915. 

O escritor foi duramente criticado pelos chamados letrados da época. Sua 

literatura não foi aceita pelos padrões literários por ter forte cunho social muito próximo 

da vida real e, principalmente, por ter sua vida envolta por preconceito, dado o 

alcoolismo e mais ainda,  sua real aparência.  

Segundo alguns autores, como Celi Freitas, o crítico Lima Barreto apresentava 

mais riqueza de detalhes em suas crônicas sobre os espaços percorridos do subúrbio do 

que sobre os espaços socialmente abordados, referentes à  parte sul da cidade. 

Os mesmos problemas políticos, sociais e econômicos que a cidade do Rio de 

Janeiro enfrentava nessa ocasião eram ponto de crítica em seus contos e crônicas. Num 

exemplo perfeito de sátira, Os Bruzundangas (1923), obra póstuma de Lima Barreto, 

expõe alguns recortes de um país fictício do século XX, cujos dirigentes tinham como 

única preocupação governar somente para a elite, a classe das minorias que, ávida por 
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transformar sua cultura e hábitos, modificou seus padrões sociais e econômicos segundo 

os moldes europeus. De acordo com Frazão (2011) , 

 
Lima Barreto deixava-se levar por suas próprias reflexões, ao usufruir um 

caráter superficial da crônica, desvelando sua intimidade, camuflando-a, sob 

as críticas disparadas. (FRAZÃO, 2011, p.2124-2125). 

 

Cabe aqui uma alusão à situação atual de nosso país, que ainda pode ser visto da 

mesma forma como a do velho Bruzundanga, do cronista Lima Barreto. 

Segundo Bakhtin, “o sujeito tem um papel importante capaz de modificar a 

sociedade a que pertence”. Lima Barreto soube usar sua linguagem como aparelho de 

crítica à classe dominante de sua época, objetivando a comunicação humana. 

 

O sujeito que elabora um discurso é sempre em certo grau, um ideólogo e 

suas palavras são sempre um ideologema, visto que sua linguagem particular 

representa um ponto de vista sobre o mundo, no qual o sujeito aspira a uma 

significação social. (BAKHTIN, 1993, p. 135). 

 

A tecnologia toma conta do século XIX e muda a geografia da cidade do Rio de 

Janeiro, acelerando o modo de  circulação da população através dos novos meios de 

transportes, criando novas expectativas aos habitantes da cidade, por via da instauração 

dos bondes elétricos e de automóveis. Moderniza-se também o porto da cidade, e com 

isso aumenta o fluxo de mercadorias e de pessoas que ali desembarcavam. Todo esse 

processo abalou a sociedade , que foi obrigada a adaptar-se e a interiorizar o plano de 

modernização que o governo  lhes impunha de forma avassaladora. 

Considerando o espaço como produto social, a cidade foi se transformando 

devido ao projeto de remodelação do porto, dado o papel estratégico que ele teria em  

seu crescimento. Alguns bairros, como Saúde, Santo Cristo e Gamboa, permaneceram 

próximos ao porto, contudo Gávea, Laranjeiras, Vila Isabel e outros, por conta de sua 

localização, perderam suas características de bairros industriais. Adquirindo novas 

funções e constituindo novos espaços, foram adentrando a cidade, originando novas 

moradias, consideradas impróprias e conhecidas como cortiços, casas de cômodo nas 

quais os trabalhadores procuravam residir devido à proximidade das fábricas. 

Cabe reforçar que a relação espaço-sociedade se sustenta na força produtiva, na 

organização do trabalho, na estrutura econômica, na interação e ações dos grupos 

sociais. A todo este conjunto podemos dimensionar o espaço enquanto totalidade. Já 

que o espaço é o lugar da força produtiva e das relações sociais, não se pode 
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compreender a noção de totalidade sem a participação da organização espacial. Nele 

também se formam as relações conflituosas, as diferenças e as desigualdades, as trocas 

de ideias, do encontro e desencontro e consequemente de lutas contra o poderio 

desmesurado do Estado. 

Em meados do século XIX, a cidade de Lima Barreto sofre significativa 

transformação em relação aos transportes. Com o aumento da população, que passou a 

residir nas cercanias da cidade por questões de proximidade de trabalho, pelo fato de 

grande parte da elite carioca ter suas moradias localizadas na área central, foram criados 

novos meios de locomoção. Surgem as carruagens, os landaus, os coches e os primeiros 

bondes de tração animal. 

Os trens e os bondes eram controlados, basicamente, pelo capital estrangeiro, 

e tiveram importante papel indutor na expansão da cidade. Os trens 

chegavam a áreas pouco integradas ao núcleo urbano e beneficiavam àqueles 

que tinham capacidade de morar fora da área central, mas que não 

conseguiam arcar com os custos de moradia na Glória, Botafogo ou mesmo 

na Tijuca. Por sua vez, os bondes permitiram a saída da população que  podia 

arcar com esses custos, mas que permanecia no centro devido à anterior falta 

de transporte rápido e regular. [...] o crescimento das linhas de bondes cidade 

a fora contribuiu para que seus moradores se deslocassem para áreas mais 

afastadas formando novos bairros, além de reduzir a demanda pela área 

central com suas ruas já abarrotadas de gente. Até 1928, na cidade do Rio de 

Janeiro, ainda havia bondes com tração animal – em áreas mais suburbanas, 

como Madureira e Irajá -, apesar dos bondes elétricos prevalecerem. 

(FERREIRA, 2012, s.p.). 

 

Lima Barreto acreditava que por intermédio da literatura poderia transformar os 

valores morais da sociedade. Suas duras críticas à linguagem difícil usada pelos literatos 

da época, de inclinação parnasiana, advieram de uma enorme indignação, pois ele sabia 

que a maioria da população, por ser analfabeta, não era formadora de opinião, e grande 

parte dos favelados, dos negros e seus descendentes, além dos moradores do subúrbio, 

estava bem longe de manter algum contato com a literatura.  

 

Imagem 19 - Bonde no Rio de Janeiro- Início do século XX 
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Em seu romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, o autor nos fornece 

uma forte opinião a respeito dos literatos, com tons críticos, pelas falsas relações e 

aparências que neles observava. 

 

Eu não sou literato, detesto com toda a paixão essa espécie de animal. O que 

observei neles, no tempo em que estive na redação do O Globo, foi o bastante 

para não os amar, os imitar. São em geral de uma lastimável limitação de 

idéias, cheios de fórmulas, de receitas. (BARRETO, 2006, p.64). 
 

Existe em suas obras uma verdade correspondente com a realidade vivida pelo 

escritor. Num dado momento ele revela a grandeza de uma imagem observada de sua 

cidade, a da ocupação do espaço, e por outro lado mantém seus pés no chão quando se 

descobre comparando-a às imagens de cidades europeias. Essas imagens figuram como 

natureza viva em sua literatura, pois para Lima, é o momento do encontro do autor com 

a sua cidade, isto é, com a geografia humana de sua cidade. 

Os espaços a que Lima Barreto se referia em sua obra, além de terem a função 

de cenário principal, acrescentando a ele outros mecanismos, como o de dividir 

geograficamente as instâncias sociais, étnicas e políticas daquele período. Mauricio de 

Abreu, em Evolução Urbana do Rio de Janeiro (2013), relata de forma bem precisa e 

direta a função concedida à cidade de Lima Barreto na época da reforma Passos: 

 

A Reforma de Passos foi também importante em três outros aspectos. Em 

primeiro lugar, ela representa um exemplo típico de como novos momentos 

de organização social determinam novas funções à cidade, muitas das quais 

só podem vir a ser exercidas mediante a eliminação de formas antigas e 

contraditórias ao novo momento. Em segundo lugar, representa também o 

primeiro exemplo de intervenção estatal maciça sobre o urbano, reorganizado 

agora sob novas bases econômicas e ideológicas, que não mais condiziam 

com a presença de pobres na área mais valorizada da cidade. (ABREU, 2013, 

p. 63). 

 

Claramente, observa-se a grande divisão da cidade do Rio de Janeiro entre as 

zonas urbana, suburbana e rural, causada pela reforma de Pereira Passos, 

hierarquicamente configurada e excludente, sobretudo pelo sistema capitalista que 

delineou a economia do país, promovendo a cidade a objeto de consumo. 

Cabe observar que as experiências sobre o espaço urbano que foi utilizado em 

quase todo cenário literário de Lima Barreto também – o Rio de Janeiro – foi palco de 

experiências para outros literatos. Desde o século XIX, a cidade tornou-se objeto de 

interesse de escritores de âmbitos literários diversos que, em seus estudos avaliaram-na 
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como importante complexo cultural-histórico por ter sido referenciada como modelo de 

cidade em nível nacional. Com sua pluralidade de culturas, chamou a atenção de 

historiadores, literatos, geógrafos, sociólogos, cientistas e outros acadêmicos, que se 

aproximaram dela para desenvolver suas produções científicas em prol deste espaço tão 

diversificado. 

A literatura de Lima Barreto estabeleceu sem dúvida, uma relação intrínseca 

com o ambiente da urbe carioca, pois ele soube descrevê-lo  em profundidade através de 

suas crônicas, contos, romances e artigos.  

Pelas pesquisas realizadas, vê-se que  poucas são as deferências prestadas ao 

cronista Afonso Henriques de Lima Barreto. No entanto, cabe-me destacar algumas 

homenagens oferecidas ao escritor pelo seu trabalho. Foram criados alguns espaços 

literários não só na cidade do Rio do Janeiro como no Estado de São Paulo. Neste 

último, as Faculdades Integradas Urubupungá, localizadas na cidade Pereira Barreto, 

deram seu nome à sua biblioteca.  

Alguns escritores e pintores como Agripino Grieco, Jordão de Oliveira e outros, 

decidiram prestar uma homenagem a Lima Barreto, no ano de 1935, treze anos após seu 

falecimento, erguendo um busto do escritor em uma praça da Ilha do Governador, local 

onde passou parte de sua infância. 

A cidade do Rio de Janeiro, por sua vez, também intentou resgatar a figura e a 

memória barretiana, objeto de estudos deste texto. No ano de 1990, o bairro do Méier é 

agraciado com uma biblioteca popular localizada à Rua Castro Alves nº 155, cujo 

patrono é o escritor Lima Barreto. 

Cabe-nos destacar que Lima Barreto não nutria muito apreço por carnaval, uma 

das maiores festas populares do Brasil, e de forma bem clara pode-se constatar críticas a 

este evento por meio das crônicas Sobre o Carnaval, O Morcego, Carnaval e Morte, 

Morte do Bambã e O Pré-carnaval  publicadas na Revista Careta em 1922. 

 

Entrou o ano, entrou o carnaval; e acontece isto por este Brasil em fora. O 

carnaval é hoje a festa mais estúpida do Brasil. Nunca se amontoaram tantos 

fatos para fazê-la assim. Nem no tempo do entrudo, ela podia ser tão idiota 

como é hoje. O que se canta e o que se faz, são o supra-sumo da mais 

profunda miséria mental. “Blocos”, “ranchos”, grupos, cordões disputam-se 

em indigência intelectual e entram na folia sem nenhum frescor musical. São 

guinchos de símios e coaxar de rãs, acompanhados de uma barulheira de 

instrumentos chineses e africanos. [...] Enfim, a leitura dessa pasmosa 

literatura carnavalesca, só nos pode levar a uma conclusão; é que a 

mentalidade nacional enfraquece e o próprio gosto popular se oblitera, em 

quer perder a sua espontaneidade e simplicidade. Seja tudo pelo amor de 

Deus!  (BARRETO, vol. II, 2004, p. 489). 
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Em suas críticas ao carnaval, o cronista nos leva a reflexões de cunho social, 

político e humano, e externa sua própria reflexão a respeito do carnaval e do que ele 

causava à sociedade e à política. Por ironia, no ano de 1982, a Escola de Samba Unidos 

da Tijuca homenageou-o com o samba-enredo Lima Barreto, mulato pobre, mas livre :  

Vamos recordar Lima Barreto 

Mulato pobre, jornalista e escritor 

Figura destacada do romance social 

Que hoje laureamos neste carnaval 

O mestiço que nasceu nesta cidade 

Traz tanta saudade em nossos corações 

Seus pensamentos, seus livros 

Suas idéias liberais 

Impressionante brado de amor pelos humildes 

Lutou contra a pobreza e a discriminação 

Admirável criador ô ô ô ô 

De personagens imortais 

Mesmo sendo excelente escritor 

Inocente, Barreto não sabia 

Que o talento banhado pela cor 

Não pisava o chão da Academia 

Vencido pela dor de uma tragédia 

Que cobria de tristeza a sua vida 

Entregou-se à bebida 

Aumentando o seu sofrer 

Sem amor, sem carinho 

Esquecido morreu na solidão (bis) 

 
Lima Barreto 

Este povo que falar só de você (bis) 

A sua vida, sua obra é o nosso enredo 

E agora canta em louvor e gratidão 

 

A título de curiosidade: uma rede de televisão exibiu no ano de 1993 a 1994, a 

novela Fera Ferida, escrita por Aguinaldo Silva com parceria de Ana Maria 

Moretzsohn e Ricardo Linhares, cujos autores se inspiraram nos romances de Lima 

Barreto, criando até um homônimo para o homenageado. A novela, além de apresentar a 

literatura como questão, aproveitou a situação política que o Brasil atravessava e 

explorou o campo da Literatura, assim como Lima Barreto e seus personagens o fizeram 

naquela época. 

Em 2005 abre-se um espaço novo na favela da Maré – Rio de Janeiro: a 

instalação da Biblioteca Popular Lima Barreto, que passa à condição de 1ª Biblioteca 

Pública Comunitária do Rio de Janeiro, em 2001. 

Em julho de 2005 surge uma campanha nas redes sociais para que Lima Barreto 

fosse reconhecido e lembrado como um escritor integrante do cânone. Essa campanha 
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ganhou força durante a realização da FLIP 2014 (Festa Literária Internacional de 

Paraty), cujo objetivo era tornar a obra de Lima Barreto mais conhecida e lida. Com 

mais de mil assinaturas, um manifesto foi entregue ao curador do evento, Paulo 

Werneck, logo após o final da FLIP 2014. 

Em prosseguimento as homenagens prestadas, podemos citar o antigo prédio da 

Rua Heitor Beltrão nº 353, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, onde funcionou a Casa 

de Cultura Lima Barreto e mais tarde o Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro. Hoje 

o prédio encontra-se em total abandono. 

 

Imagem 20 - Antiga casa de Cultura Lima Barreto – Bairro da Tijuca – Rua Heitor Beltrão 353 

 

Imagem 21 – Estado atual do imóvel da antiga Casa de Cultura Lima Barreto na Tijuca/Rua Heitor 

Beltrão 353 
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No Bairro de Quintino Bocaiúva, localiza-se a Rua Lima Barreto. Não só na 

cidade do Rio de Janeiro, como nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, 

São Paulo e Ceará, o escritor tem o seu nome batizando algumas ruas, à guisa de 

lembrança. 

 

 

Imagem 22 e 23 Rua Lima Barreto / Bairro de Quintino-RJ 

 

Ainda que usando as crônicas como ferramenta de luta contra a segregação do 

espaço, Lima Barreto não conseguiu fazer com que a cultura do subúrbio fosse 

incorporada à da cidade. Os fragmentos sociais que foram absorvidos pela cidade no 

século XIX dividiram-na em zonas que foram classificadas como ricas e pobres, 

impossibilitando a sua unificação.  

E, por questões que não cabem aqui explicar, Lima Barreto foi homenageado 

com uma rua em seu nome, num bairro do subúrbio carioca. Cabe observar que suas 

crônicas continuam atuais no que tange aos problemas que a cidade do Rio de Janeiro 

ainda hoje vive: uma cidade habitada por mulatos, brancos, negros e indígenas, 

acossada pela valorização imobiliária, pelas crescentes obras de reformas, pela mudança 

na topografia, da miséria dos excluídos, entregue ao crescimento desordenado das 

favelas, dentre muitos outros.  

O subúrbio continua expressando, enquanto lócus, sua cultura popular. Lima 

Barreto soube como ninguém interpretar o sentimento da população carioca enquanto 

escritor, segundo José de Souza Martins (2013, p. 52) em “O novo herói da vida é o 

homem como imerso no cotidiano”.  

O escritor nos forneceu em suas crônicas, elementos para reflexão acerca das 

posições políticas e sociais do  início do século XX. Elas caracterizavam a denúncia de 
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Lima Barreto em relação aos problemas de ordem econômica, social e política que 

deixaram marcas na vida do brasileiro e não somente os abusos das autoridades do 

governo com o agravamento do racismo e outros problemas críticos que igualmente se 

agravaram  durante o processo de modernização da cidade. 
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CAPÍTULO 3 

 

OS ENCONTROS E DESENCONTROS DA LITERATURA 

MARGINAL 

 

A missão da literatura é fazer comunicar umas almas com as outras, é dar-

lhes um mais perfeito entendimento entre elas, é liga-las mais fortemente, 

reforçando desse modo a solidariedade humana, tornando os homens mais 

capazes para conquista do planeta e se entenderem melhor, no único intuito 

de sua felicidade.  

                                                                                   Lima Barreto 

 

No terceiro capítulo podemos traçar uma linha do tempo a respeito de como 

surgiu a Literatura Marginal/Periférica no conjunto social e político. Em primeiro lugar 

cabe-nos uma definição a respeito do termo marginal e periférico. O termo “marginal”/ 

“periférico” compreende um vasto significado e para uma melhor definição será 

necessário estabelecer algumas questões que facilitem a abordagem aqui apresentada. 

 

3.1- A Literatura no campo da periferia  

 

Do ponto de vista gramatical, periferia significa: contorno, vizinhança, 

proximidade. De acordo com o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda (1986) o 

termo “marginal” é usado para designar a pessoa que vive à margem da sociedade ou da 

lei, como os vagabundos, mendigos ou delinquentes, ou fora-da-lei. 

Pelo olhar da geografia urbana, as áreas periféricas são determinadas como áreas 

mais afastadas do centro como são os bairros pobres, carentes de serviços, ou até 

mesmo daqueles que se encontram à margem das áreas urbanas. Indiscriminadamente 

utiliza-se o olhar sociológico para designar periferia, como o lugar de precárias 

condições de moradias, vinculado ao conceito social de exclusão.  

De acordo com Álvaro Domingues (1995) não dá para pensar em periferia sem 

associá-la ao Centro. Periferia/Centro são um par dialético que faz parte dos 

fundamentos da teoria do desenvolvimento econômico. 

 

É o grau de afastamento a um centro que clarifica a posição periférica ( física, 

social, morfológica, etc.) e esta é o tanto mais quanto maior é a visibilidade, o 

posicionamento, o poder e a clareza dos atributos da condição central. 
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Enquanto agregado social, a periferia define-se, por isso e também, não pela 

densidade ou intensidade do interrelacionamento interno ao nível local, mas 

sim pela dependência, pela subalternidade face às áreas centrais e aos locais 

de destino dos habitantes-pendulares. (DOMINGUES, 1995, p.5). 

 

Quando a periferia surge alinhada à imagem do subúrbio, podemos estabelecer 

uma espécie de gueto, como são as áreas decadentes e marginais que cabem num leque 

de situações associadas a uma métrica comum entre centro e periferia, proporcionando a 

visão de dualidades como: centro/periferia; cidade/subúrbio; urbano/rural, e é aqui que a 

Geografia urbana se apropria do termo periferia, designando-a como o afastamento do 

centro num sentido de rejeição e exclusão. Segundo Roberto Lobato Corrêa: 

são características das áreas centrais a concentração das atividades gerais da 

cidade, tais como, o comércio, serviços, da gestão pública e privada, 

terminais de transportes intra-urbanos e inter-regionais. Quanto às áreas 

periféricas, podem ser definidas como locais mais distantes do centro, onde a 

acessibilidade a serviços, comércio e transportes são mais limitados. 

(CORRÊA, 1989, p. 7). 

 

Como abordado acima, a definição de periferia além de envolver a questão 

geográfica, enfoca, no sentido exato da palavra, outro grau de complexidade, revelando-

nos as ambiguidades conceituais que estão apresentadas no presente capítulo. Por outro 

lado, o termo marginal/periférico transformou-se não somente num fenômeno social e 

político como ocupou uma posição no mundo das artes,  e em especial,  no da literatura.  

É preciso destacar que a literatura, ao enfatizar o lado poético e lírico, ou mesmo 

dramático, se forma pelos símbolos que a identificam - pela língua, pela técnica e pelo 

conhecimento - levando o escritor a transcrever a realidade ou a ficção. Afim de que 

isso ocorra, ela necessita da forma e do conteúdo envolvendo vocabulário, sintaxe e 

outros aspectos linguísticos, que irão classificar a obra literária quanto aos vários 

gêneros literários e os estilos de época, enquanto que a literatura das margens ou 

literatura marginal ou ainda, da periferia, classifica-se justamente pela condição de 

quem as escreve ou pela condição sociológica de quem a escreve, isto é, dos que estão à 

margem da sociedade, vitimados pela pobreza, pela cor da pele; pelos desempregados, 

pelos moradores da periferia ou  pessoas em outras condições das minorias de classe.  

A partir do olhar da antropóloga Érica Peçanha do Nascimento, que goza de 

consideração no  o meio literário - depois de Heloísa Buarque Holanda -como pioneira 

na investigação de estudos pertinentes à literatura das “margens” ou da periferia, 
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analisa-se a produção de autores marginais e sua obra respectivamente adicionadas às 

experiências compartilhadas entre eles e suas realidades.  

            

O primeiro ponto problematizado foi a própria definição de literatura 

marginal dos escritores estudados. A hipótese era que haveria um conjunto de 

elaborações e experiências comuns sobre marginalidade e periferia, bem 

como um vínculo entre as produções literárias e determinada realidade social, 

que dava suporte às intervenções simbólicas e pragmáticas desses escritores. 

Ou seja, idéias e vivências compartilhadas possibilitaram a formação do 

movimento de literatura marginal dos escritores da periferia e o 

desenvolvimento de laços de amizade e colaboração mútua, desencadeando 

uma importante movimentação cultural nas periferias paulistanas.  

(NASCIMENTO, 2009, p. 23).  
 

Várias obras de autores pobres, excluídos da literatura tradicional, romperam 

com os paradigmas e padrões acadêmicos exigidos, causados pela política cultural de 

um governo militar que atrelado ao capitalismo, colocava-os à margem da produção 

literária aceita pelo status quo. 

A Literatura Marginal foi fonte de pesquisa de muitas produções literárias, por 

se tratar de autores que abordavam seu próprio contexto social.  

Por esse motivo, seu desenvolvimento e reconhecimento pelos críticos 

tradicionais não foi possível, uma vez que os escritos desses autores se fundamentavam 

em enfoques sociais e morais próprios, não agregando, segundo estes críticos, a 

“perfeição literária.” 

Tal conceito foi estendido às mulheres, aos negros, aos ex-escravos, e às pessoas 

que não preenchiam os critérios ideais rotulados por uma sociedade discriminatória. De 

acordo com Álvaro Domingues, o conceito de periferia foi usado negativamente: 

 

Os conceitos de periferia urbana e de subúrbio banalizaram-se de tal forma 

que é hoje difícil encontrar uma definição clara e consensual desses 

conceitos.[..] esses conceitos são usados normalmente de uma forma negativa 

e relativizada, isto é, por contraposição a um centro. É o grau de afastamento 

a um centro que clarifica a posição periférica (física, social, morfológica, 

etc.) e esta é-o tanto mais quanto maior é a visibilidade, o posicionamento, o 

poder e a clareza dos atributos da condição central. (DOMINGUES,1994-5, 

p. 5). 

 

Este discurso, porém está bem longe de ser extenuado, conforme a proposição de 

José Geraldo Rocha em De preto à afrodescendente: implicações terminológicas. Em 

relação aos termos negro e preto, tão depreciativos, define-os: 

Em princípio, o termo “preto” surgido por volta do século X designava pessoas 

de pele escura originárias da África. Entretanto, com a escravidão no século 
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XV a palavra “negro” passa a ser adotada pelos portugueses. A associação do 

termo “negro” à escravos foi utilizado pelos espanhóis na América. Daí o 

sentido do termo receber uma conotação ofensiva nos que marcou séculos de 

história. Ficou no ar certa confusão entre preto e negro, que passaram a 

significar a mesma coisa, ou seja, pessoas de pele escura. Como a escravidão 

ficou como realidade que marcou negativamente a história da humanidade, o 

termo passou a ser empregado como sinônimo  de coisa ruins. Coisa preta ou 

coisa negra é sinônimo de coisa que não presta.  (ROCHA, 2010, p.901). 

 

Em paralelo a essas proposições, o racismo biológico se apresentou entre as 

demais indicações culturais do século XIX que fundamentou-se parcialmente na 

inferioridade de certas etnias. Conforme teoria vigente à época, do ponto de vista 

biológico, os negros seriam  menos elevados intelectualmente, enquanto os brancos 

comprovavam sua inteligência e capacidade pelo tamanho do crânio. 

O conceito de raça humana foi traçado de forma tal que os negros e 

determinados outros de pele não branca, eram vistos como incapazes, atrasados e 

ociosos, só podendo ser socorridos e resgatados à sociedade pelos brancos. Essa atitude 

certamente ocorreu pela influência da cultura europeia, mais precisamente pelos 

franceses, ligada à analogia do Conde Arthur de Gobineau, quando em visita ao Brasil, 

representando o governo francês que afirmava ser o imperador D. Pedro II um monarca 

louro em um país de negros. 

 A obra de Lima de Barreto se refere à República Velha, cenário pesquisado pelo 

historiador José Murilo de Carvalho cujo livro Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a 

República que não foi enfatiza o recorte espaço-temporal, tendo com o espaço a cidade 

do Rio de Janeiro e o tempo – a época da Belle Époque. 

 

Transformações de natureza econômica, social, política e cultural, que 

gestavam há algum tempo, precipitaram-se com a mudança do regime 

político e lançaram a capital em febril agitação, que só começaria a ceder ao 

final da década. (CARVALHO, 1997, p. 15). 

 

A concepção de cidadania se refletia sob vários aspectos, os conservadores 

apoiavam a liberdade de pensamento, de propriedade, mas ao mesmo tempo 

procuravam evitar o processo democrático, visando a selecionar o direito ao voto da 

maioria da população, enquanto os positivistas apoiavam o direito ao voto e excluíam os 

direitos políticos. 

A população do Rio chegou a ser analisada como população inexpressiva, de 

acordo com a elite civil. Não podia ser comparada aos cidadãos europeus, pois o perfil 
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destes era o de cidadão militante e bem educado.  A mesma população, porém, não foi 

tão inerte como foi classificada, pois soube reagir ao movimento popular conhecido 

como a Revolta da Vacina que envolveu vários segmentos da sociedade. É importante 

destacar que esse movimento foi encadeado pela situação de precariedade da saúde que 

a  cidade do Rio de Janeiro enfrentava. De acordo com Carvalho, a elite se utilizou de 

vários mecanismos para alienar o povo com a finalidade de permanecê-lo calado e 

passivo. 

As relações de identidade dos autores negros, moradores da periferia que não se 

encontravam inseridos nos padrões do cânone literário, determinaram o rompimento 

com uma herança cultural ibérica, criando condições para o surgimento de uma nova 

sociedade. Entretanto, a cultura herdada pelo colonialismo ainda é um grande impasse 

para ela a literatura denominada das margens ou da periferia, e por várias questões 

acaba não encontrando espaço próprio nas livrarias e editoras brasileiras. 

Expusemos acima algumas reflexões a respeito dessa questão. A literatura 

marginal é considerada literatura das minorias. Nascimento (2009) esclarece que, sob 

outro ponto de vista mais recente, o emprego da expressão literatura marginal, denotaria 

as obras produzidas por autores pertencentes a minorias sociológicas, tais como 

mulheres, homossexuais e negros. 

Ainda poderíamos nos referir às obras que estariam à margem do corredor 

comercial oficial de produção e divulgação. Com outro significado, podemos associá-las 

a textos – padronizados pelo cânone literário - com um tipo de escrita que recusaria a 

linguagem institucionalizada ou os valores literários de uma época. 

Com relação às características da literatura marginal, os assuntos abordados por 

seus autores se referem aos problemas de ordem social, do cotidiano, da fome, da 

violência urbana, da falta de infraestrutura urbana, das desigualdades de classes, da 

estrutura da sociedade brasileira e outros mais. 

Para acompanhar o eixo da dissertação, cabe analisar o formato literário de Lima 

Barreto frente aos padrões  de sua época. Para Alfredo Bosi (2011), a própria biografia 

de Lima Barreto iria explicar a ideologia de sua obra, dada sua consciência em relação à  

sua condição social,  sua vida humilde e à sua cor. 

Na abordagem apresentada, verifica-se que o autor pontuava em sua obra a 

temática da exclusão social e as reconfigurações identitárias, tendo como pano de fundo 

um forte cotidiano, independentemente da construção de personagens que se tornaram 

os principais atores do cenário da cidade do Rio de Janeiro.  Lima Barreto viveu uma 
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época marcada pela transição dos séculos XIX e XX, mais conhecida como a Belle 

Époque. Tal transição revelou uma modernidade cautelosa ajustada a uma tecnologia 

promissora, dado o efeito das indefinições, e contradições como a desilusão e a 

esperança, a guerra e a paz, o desenvolvimento capitalista e o trabalho escravo, o negro 

e branco; o pobre e o rico; a cidade e a favela; o trabalhador e o malandro. 

O escritor, por não ser reconhecido entre os meios literários de sua época, foi 

colocado à margem dos padrões estabelecidos pela academia, por ser mulato, pobre e 

morador do subúrbio. Idemburgo Frazão no artigo intitulado Diálogos marginais: as 

identidades periféricas em João Antônio e Lima Barreto ( 2011), argumenta sobre a 

forma como esses autores, em suas obras, deram ênfase à temática da segregação e da 

exclusão. Conforme Frazão, eles foram cronistas dos excluídos de seu tempo. João 

Antônio, jornalista de São Paulo, no início do século XX, envolveu-se com atores 

periféricos, enquanto que Lima Barreto, no Rio de Janeiro do final do mesmo século, 

viveu e foi visto também pela ótica da marginalidade produzida pelos infortúnios 

causados pela demência do pai, pela falta de condições financeiras para cuidar dos 

familiares, pelo vício do álcool. Enfim, a tristeza agora fazia parte da “Vila Quilombo”, 

sua modesta residência no Bairro de Todos os Santos, subúrbio carioca. 

O sofrimento do personagem Vicente Mascarenhas saiu das páginas do O 

Cemitério dos Vivos, partindo ao encontro de seu criador, num ato de solidariedade e 

compaixão: 

 

Eu sofria honestamente por um sofrimento que ninguém podia adivinhar; eu 

tinha sido humilhado, e estava, a bem dizer, ainda sendo, eu andei sujo e 

imundo, mas eu sentia que interiormente eu resplandecia de bondade, de 

sonho de atingir a verdade, do amor pelos outros, de arrependimento dos 

meus erros e um desejo imenso de contribuir para que os outros fossem mais 

felizes do que eu, e procurava e sondava os mistérios da nossa natureza 

moral, uma vontade de descobrir nos nossos defeitos o seu núcleo primitivo 

de amor e de bondade. (BARRETO, apud, BARBOSA, 1988, p. 269). 

  

Podemos destacar neste âmbito, os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 

São Paulo, no ano de 1960, surge outra exceção notável no mundo literário: a escritora 

Carolina Maria de Jesus, com seu Quarto de Despejo, obra de narrativa autobiográfica e 

memorialística, seguida de três reedições num total de 100 mil exemplares, vendidos em 

14 idiomas para mais de 14 países. Não se sabe se o  sucesso internacional obtido se 

deveu ao fato de  ser negra, favelada e semi-analfabeta ou simplesmente pela sua atitude 
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ousada, ao escrever seus poemas e contos, trazendo neles a realidade do espaço onde 

morava. 

 

28 de maio... A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o 

que encerra. E nós quando estamos no fim da vida é que sabemos como a 

nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é minha pele. 

Preto é o lugar onde eu moro. (JESUS, 2007, p. 168). 

 

3.2– Um recorte da Literatura Marginal/Periférica na Atualidade 

 

Alguns questionamentos foram realizados em relação à representação de autores 

negros nas produções literárias e como se tornaram, ao mesmo tempo, protagonistas 

dessas produções. Essa descoberta inicialmente abordava os ideais de liberdade do povo 

negro, o ativismo e a luta contra a escravidão aqui no Brasil. Mais precisamente, a 

temática baseada nos contextos sociais e políticos expressava a crítica de autores negros 

que não faziam parte da crítica literária vigente. De uma coisa se tem certeza: na 

literatura, o negro aparecia como escravo, subalterno e de maneira pejorativa. Ainda 

hoje não nos surpreende ao depararmos com tal situação, seja na literatura, no teatro, no 

cinema ou na televisão. 

Atualmente, pela literatura das margens, os autores negros assumem o papel de 

protagonista, fazendo questão de nos seus escritos, relatarem suas experiências e suas 

realidades. Os aspectos social e geográfico se tornam elementos essenciais na 

constituição de sua literatura. O questionamento da situação das favelas, das 

desigualdades sociais e das segregações raciais são razões que quais levam o mercado 

editorial a silenciar muitos autores negros. 

Embora se saiba que o processo de surgimento da literatura marginal ou 

periférica ocorreu de forma vagarosa, ainda limitando seu universo, ao mesmo tempo 

ele  se amplia e incorpora  toda complexidade existente nas questões de desigualdade 

formuladas  acima. 

 

O primeiro ponto a se notar, no que diz respeito à análise histórica da 

literatura negra brasileira, é que ela foi abordada por autores cuja formação 

ou campo de estudo não se dava primordialmente na área da crítica literária, 

mas em ciências sociais e história. Portanto, na grande maioria das análises, o 

negro como o autor ou personagem literário é tratado também como objeto 

sociológico e histórico. (SILVA, 1982, p. 35). 
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Sabe-se que o conceito de cultura foi ampliado ao longo de todo processo 

histórico e independentemente do capital social e cultural se interligarem, mesmo 

quando esses fatores esbarravam nas diferenças e nas dificuldades sociais geradas pelo 

capital econômico. 

Quanto ao termo periferia, anteriormente, evidenciava o local cujo indivíduo 

assumia suas carências sociais, culturais e econômicas. Atualmente, os atores sociais 

que fazem parte deste cenário estão buscando novas trajetórias, absorvendo outras 

identidades que de uma maneira geral transformaram o conceito antigo de periferia  

num conceito mais contemporâneo, onde os interesses se vinculam a novos grupos e 

parcerias.  

Assim como o termo periferia, a palavra “marginal” adjetiva fortemente os que 

se encontram à margem das leis ou da sociedade, como mendigos, vagabundos e outros 

considerados pelo refugo humano. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, estabelece 

conexões sobre o comportamento coletivo, de tal forma que sua análise a respeito da 

questão da identidade tem como fundamento a vida em sociedade e como os indivíduos 

se inserem nela “A política de identidade, portanto, fala a linguagem dos que foram 

marginalizados pela globalização”. (BAUMAN, 2005, p.13) 

No entanto, sabe-se que a questão de identidade foi muito bem arquitetada pelo 

Estado, exclusivamente, não eram reconhecidos os que se opunham ao regime ou à 

força política vigente. Na modernidade, a questão de identidade tornou-se um assunto 

político e de manipulação pelo Estado. Regina Dalcastagnè, em sua Literatura 

Brasileira Contemporânea, descreve  de forma bem real e objetiva como um escritor 

das margens consegue atrair a atenção do leitor. 

 

Como alguém é capaz de escrever livros com a força e a beleza de Quarto de 

Despejo ou Diário de Bitita fosse ser analfabeto só por escapar, vez ou outra, 

daquilo que é determinado pelo Vocabulário ortográfico, da Academia 

Brasileira de Letras. Pensem no quanto é grande o desejo de escrever, para 

que essas pessoas se submetam a isso – a fazer o que “não lhes cabe”, aquilo 

para o que “ não foram talhadas”. Imaginem o constante desconforto de se 

querer escritor ou escritora, em um meio que lhe diz o tempo inteiro que isso 

é “muita pretensão”. Daí as suas obras serem marcadas, desde que surgem, 

por uma espécie de tensão, que se evidencia, especialmente, pela necessidade 

de se contrapor a representações já fixadas na tradição literária e, ao mesmo 

tempo, de reafirmar a legitimidade de sua própria construção. [...] “é preciso 

conhecer a fome para descreve-la”, dizia Carolina Maria de Jesus[..] ou 

mesmo como em manifestos como o de Sérgio Vaz (2007), que diz “ a arte 

que liberta não pode vir da mão que escraviza"( DALCASTAGNÈ, 2012, p. 

9). 
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Apesar de profundas transformações e de obterem alguns resultados positivos, as 

artes, e em especial a literatura foram-se se fazendo conhecidas e valorizadas por uma 

determinada camada da sociedade e por alguns literatos e estudiosos. Vista sob novos 

olhares, a literatura das margens ultrapassou a barreira do cânone, alcançando posição 

no campo da cultura, tornando-se objeto de estudos.  

No caso de Lima Barreto, podemos tecer considerações a respeito de sua obra, 

como escritor que dedicou seus escritos às questões de ordem social, aos problemas das 

camadas desfavorecidas e aos que foram marcados pela filosofia da exclusão. Os efeitos 

da exclusão também atingiram o escritor -  afastado da sociedade literária, sentia-se e 

foi colocado à margem por residir no subúrbio, por ser negro, pobre e alcoólatra. Na 

visão de Lima Barreto, a sua literatura configurava o espaço-social excludente e 

hierarquizado.  

O que se propôs com o referido estudo foi uma reflexão sobre a relação do 

espaço social de Lima Barreto pelo viés da literatura - a das margens - vista sob o olhar 

das diferenças espaciais e sociais. O diálogo entre o espaço geográfico e o periférico nos 

permitiu compreender a interação com o outro, a condição de coletividade e a forma 

pela qual se imagina como somos vistos pelo outro. A literatura marginal também abriu 

as portas para o encontro das discrepâncias existentes e impostas pelos mecanismos do 

Estado às camadas dos excluídos, com a participação de escritores que visavam a 

defender seus ideais.   

É importante considerar que o mesmo espaço social e periférico abordados na 

literatura de Lima Barreto se apresentam sob um novo olhar do grupo de escritores da 

literatura da periferia, conforme expõe Paulo Roberto Tonani do Patrocínio:  

 

De modo semelhante, o autor pulveriza em cena uma série de marcações que 

almejam dar conta da realidade social de um bairro periférico. Os postes com 

pipas presas, os ruídos da rua, a movimentação de pessoas nos bares, as 

vizinhas no pé da porta e a visita de uma viatura policial, são esses os 

elementos que compõem um cenário inspirado em uma rua de uma localidade 

marginalizada. Visualizar este turbilhão de personagens, ações e sons em um 

palco é uma tarefa delicada. (PATROCÍNIO, 2013, p.197). 

 

Contudo, existe uma diferença entre a literatura marginal dos escritores da 

atualidade. Os autores oriundos da periferia, ao escreverem, se posicionam como voz de 

uma camada da sociedade que sempre foi objeto de pesquisa de autores e intelectuais da 

literatura tradicional. O universo dos autores da literatura periférica agora é exposto de 

forma que sua história focaliza não só os “marginalizados”, como também sua produção 
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é originada do próprio espaço a que eles representam. A Editora Literatura 

Marginal/Selo Povo e o 1Da Sul
10

, configuram o universo dos autores em questão. Eles 

controlam e dominam seus espaços como garantia de que a produção literária realizada 

por eles não sofrerá nenhuma influência dos intelectuais. 

Se anteriormente esse grupo de autores marginais era representado pelos 

intelectuais, hoje, eles falam por si, não se deixando silenciar. O grupo cresceu e 

organizou um movimento literário, cujo discurso se fundamenta no cotidiano, na 

miséria, na sociedade desigual, na violência que permeiam os espaços periféricos. 

Ninguém melhor para possuir a legitimação para expressar seu discurso senão o próprio 

marginalizado. 

É necessário esclarecer que mesmo assim esse grupo de escritores da periferia  

questiona o poder de discurso do intelectual em relação à nova forma de engajamento 

dos sujeitos marginais. Independentemente das diferenças existentes, o grupo sabe que 

não precisa das vozes externas para o  representar. De acordo com Hall: 

 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado 

sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em 

processo”, sempre “sendo formada”. [...] A identidade surge não tanto da 

plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de 

uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas 

formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. (HALL, 2011, 

p.39). 

 

A literatura marginal ecoou com grande vigor no ano de 1990, porém, na década 

de 70, por meio de movimentos sociais, houve várias reivindicações de moradores da 

periferia e, em paralelo a elas, a forte atuação de mulheres, também moradoras da 

periferia, na luta por melhores condições de moradias, transportes, escolas, postos de 

saúde e outras demandas necessárias a melhores condições de vida. Ao espaço físico 

correspondem às representações sociais. Para Dalcastagnè: 

 

A literatura acompanhou a migração para as grandes cidades.[...]assim, o 

espaço da narrativa brasileira atual é essencialmente urbano.[...] A cidade é 

um símbolo da sociabilidade humana, lugar de encontro e de vida em 

comum, mas é também um símbolo da diversidade humana, espaço em que 

convivem massas de pessoas que não se conhecem, não se reconhecem ou 

mesmo se hostilizam. (DALCASTAGNÈ, 2012, p.110). 

                                                 
10

 Movimento criado em 1999, por moradores do Capão Redondo – dentre eles Ferréz – voltado para a 

atuação cultural na região sul de São Paulo. Expressão que sintetiza “somos todos um pela dignidade da 

Zona Sul”. 
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Reginaldo Ferreira da Silva, conhecido como Ferréz, romancista, contista e 

poeta, teve sua estreia na literatura em 1997, com o lançamento do seu primeiro livro de 

poesia, sob o título de Fortaleza da Desilusão. No ano de 2000 lança seu primeiro 

romance, Capão Pecado, cuja temática se reporta à violência e à rotina da periferia, 

baseando-se em  personagens da própria comunidade do bairro Capão Redondo, em São 

Paulo. Foi o criador e o editor da Revista Literatura Marginal, além de outros contos, 

crônicas e romances publicados. Em 1999 funda o grupo 1Da Sul – voltado para 

eventos culturais. 

Em 2001 organiza um projeto para revista Caros Amigos/ Literatura Marginal: 

a cultura da periferia. Associam-se a ele muitos escritores, principalmente os residentes 

em São Paulo, e juntos elaboram textos, crônicas, contos, poemas e até letras de 

músicas como o rap. Sua crítica, com base na violência e na realidade da periferia, 

utiliza personagens retirados do cotidiano.  

Para Ferréz e Ademiro Alves, o Sacolinha, Carolina de Jesus foi a primeira 

autora marginal a adotar uma linguagem simples que expressava e se identificava com a 

voz de muitos “marginais”, por conta de suas experiências sociais de mulher negra, 

moradora de favela e catadora de papel. 

A conexão extra literária facilitou a integração desses cidadãos – escritores com 

a criação da Cooperativa Cultural da Periferia (COOPERIFA) idealizada pelos poetas 

Sergio Vaz e Marco Pezão, em Taboão da Serra/SP, que determinaram que esse espaço 

fosse voltado para apresentação de saraus, exposição de artes plásticas e fotográficas, 

música, teatro, debates sobre temas em geral, divulgação de eventos, poesias, sessões de 

cinema, lançamentos de livros e outras atividades afins. Mas o principal produto 

artístico foi a poesia – a arte que favoreceu aos escritores marginais se tornarem 

“poetas”.  

Não se pode considerar que essa proposta literária seja inédita. Escritores como 

Antonio Fraga, João Antônio (com dedicatórias a Lima Barreto em seus livros), 

Carolina Maria de Jesus foi apresentada ao mundo das letras pelas mãos do jornalista 

Audálio Dantas e  Orestes Barbosa, escritor e compositor de Chão de Estrelas, profundo 

conhecedor das esquinas e becos, entre outros, já eram considerados à margem da 

sociedade e da produção literária de estrutura formal. 

 

As esquinas, esses territórios frequentados por malandros e boêmios, espaços 

facetados, propensos a práticas escusas que possibilita compreender a 
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dinâmica da cidade noturna. Orestes fica nesse ponto, na esquina, interseção 

entre as duas cidades,[...] observando os mistérios de uma para contar para a 

outra. (PATROCÍNIO, 2013, p.75). 
 

3.3 – A Literatura “Marginal” de Lima Barreto 

 

A fim de que possamos entender um pouco a respeito das ideias de Lima Barreto 

quanto ao aspecto literário, é necessário que consideremos o período histórico vivido 

por ele. O movimento militar da proclamação da República excluía o povo de participar 

das reformas urbanas e políticas, instituídas pelo poder dos grandes proprietários rurais 

e dos poderosos exportadores de café, banqueiros e demais autoridades públicas. O 

crescimento da indústria acelerou o processo de migração da população do campo para 

a cidade, modificando econômica e socialmente a sociedade e consequentemente, 

transformando os hábitos de vida da população brasileira, que ansiava por essas 

modificações, uma vez que o progresso tão esperado aqui pelos brasileiros era o mesmo  

acontecido na Europa. 

 O Rio de Janeiro como capital adaptou-se à mudanças  e se rendeu à nova 

burguesia, cujo objetivo era a não aceitação da velha identidade nacional e a negação de 

qualquer elemento que fizesse recordar a cultura da sociedade tradicional. 

Grande parte da população pagou um preço muito elevado quanto às novas 

modificações. A nova República tinha o intuito de ocultar o lado pobre da cidade e 

deixar transparecer somente o lado do progressista, proibindo até mesmo aos habitantes 

de rua utilizar seus espaços. Para os donos do poder, tudo teria que se identificar com os 

moldes europeus. Além disso, a corrupção, o apadrinhamento e as fraudes  eram  as 

marcas registradas do novo regime.  

A retirada dos mendigos, dos pedintes, das prostitutas e de outros grupos 

marginalizados ocorreu bem como a demolição dos velhos casarões e o afastamento da 

classe pobre do centro da cidade para os subúrbios. Essa mesma sociedade que exaltava 

o progresso e as mudanças não permitiu que alguns hábitos continuassem a fazer parte 

da tradição da cidade. As festas populares como o carnaval, a música, a moda, e até 

mesmo a religião foram colocadas à margem da sociedade carioca. Lima Barreto passa a 

rejeitar essa realidade que as autoridades públicas e políticas queriam impor à 

população, distorcendo o lado real da situação do Rio de Janeiro e  ignorando 

totalmente os problemas que ocorriam por força do pensamento que dominava as 

classes mais abastadas.  
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Não poderia ser diferente com a literatura: a maioria dos escritores acalentava a 

ideia de que seus escritos deveriam atender às novas exigências do leitor e somente 

considerar aquilo que fosse de  interesse deste. 

Embora o papel da literatura seja o de comunicação, ela desempenha também 

um  papel social, ao transmitir conhecimento e a cultura. Na visão do presente trabalho, 

Lima Barreto foi um pouco além da mera criação ficcional. Seu objetivo era  valorizar o 

caráter humano, as injustiças sociais, e desmascarar os que se julgavam donos do poder. 

O lado crítico e ácido do escritor deu ênfase a assuntos polêmicos, políticos e sociais, 

combatendo a forma como ocorreram as transformações culturais. 

Dentro dessa perspectiva, ainda torna-se necessário salientar a reflexão sobre o 

espaço urbano e geográfico que habitava o escritor Lima Barreto. Para Sonia Barrios:  

 

entende o espaço geográfico como unidade das práticas espaciais, é a base 

material física modificada pela ação humana. É o tempo materializado. O 

espaço geográfico é resultado da produção humana. Tal produção abarca 

pelos três níveis: econômico, cultural-simbólico e político. (BRAGA, apud, 

BARRIOS, 2007, 65-72). 

 

É importante ressaltar que o espaço geográfico da cidade do Rio de Janeiro e o 

do poeta também, foram vistos como espaço no qual os segregados ficariam impedidos 

de se moverem, afinal, a sociedade hierarquizada impunha as ordens, proibindo a 

circulação das classes que não fossem hierarquicamente superiores, relegando-os aos 

espaços da periferia, da favela, dos subúrbios e cortiços como os espaços apropriados 

aos marginalizados. Conforme Tuan (2013, p. 167), O espaço transforma-se em lugar à 

medida que adquire definição e significado. 

Ao analisarmos a literatura de Lima Barreto, observa-se que os valores sociais e 

a segregação tiveram forte influência na sua produção. O escritor usou a literatura 

através da sátira no combate à diferenciação e à intimidação do poder. O porquê de ser 

considerado um escritor marginalizado diferenciou-o do cânone. A posição social e a 

cor de sua pele também foram elementos de rejeição. Lima Barreto encontra no 

alcoolismo um refúgio para sua não aceitação como escritor, enfim a vida pessoal do 

escritor foi  o cartão de visitas que ele apresentou à sociedade.   

Seus personagens porém, contestaram as incoerências sociais registradas sob o 

novo regime. 



99 

 

Lima Barreto transcreve uma carta, não se sabe se foi ou não enviada a um 

amigo, Mário Pederneiras, diretor da Revista Fon-Fon, para a qual escrevia, não 

suportando o tratamento revestido de superioridade recebido dos donos da revista. 

 

“Demais, vejo que as coisas minha não agradam, ficam à espera enquanto as 

de vocês nem sequer são lidas, vão logo para a composição. Não há ciúme, 

nem despeito, mesmo que os houvesse era justo que perdoasses em mim esse 

assomo d’alma, pois que de há muito venho me resignando; entretanto, não 

há”.... Induzi também que é a tua bondade que me mantém lá – o que 

agradeço de coração – mas o meu orgulho não aceita. A desgraça não me 

deixa andar para adiante; eu venho assim desde os sete anos e me resigno 

perfeitamente, o que é de meu gênio e das minhas origens; fico, porém, à 

espera de dias melhores para o meu esforço e para o meu trabalho”. 

(BARRETO, apud BARBOSA, 1988, p.132-133). 

 

A literatura de Lima Barreto era dedicada aos processos de marginalização de 

uma camada silenciada pelos intelectuais, os quais utilizavam mecanismos de poder 

para desqualificá-la perante a sociedade. Escritor e personagens eram uma só voz. O 

discurso de seus personagens oriundos das margens se materializava pela voz do 

escritor que, apesar da ficção, tinha muito em comum com a realidade.  

A questão abordada se deve ao fato de Lima Barreto colocado, à margem do 

poder intelectual, ser um sujeito “marginal” pela sua condição social, e não nos impede 

de traçar seu perfil acadêmico de escritor pertencente a um grupo de intelectuais de seu 

tempo, que tinha como marca não concordar com o modo de pensar da academia oficial. 

Na visão de alguns críticos, Lima Barreto mostrava por intermédio de sua produção 

literária suas preocupações sociais e políticas. Entretanto, Lima Barreto não se 

preocupava muito em seguir os moldes da academia, e fazia por onde questionar e 

criticar a forma de escrever dos que detinham o poder intelectual na época, como os 

doutores, os bacharéis e outros que se enquadravam na camada aristocrata da sociedade. 

Tal posicionamento se manifesta também pela posição do professor de literatura 

Paulo Roberto Tornani do Patrocínio ao abordar o papel do intelectual como porta-voz. 

 

Se outrora o intelectual atuava como porta-voz destes grupos, falando em 

nome destes sujeitos e, dessa maneira, silenciando-os, parece que na 

contemporaneidade não há mais espaço para este tipo de atuação, sobretudo 

quando estes setores passam a “falar” e não desejam mais que o intelectual 

“fale” em nome deles. (PATROCÍNIO, 2013, p.231). 

 

A literatura marginal brasileira chegou à França pelas mãos da francesa Paula 

Salnot, levada pelo entusiasmo e grande interesse pelas obras de autores como Paulo 
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Lins, Ferréz, Rodrigo Ciríaco, Marcelino Freire e Marçal Aquino, entre outros. Salnot 

apostou na literatura da periferia, publicando as obras dos autores acima mencionados. 

Em março de 2015, o Brasil foi homenageado no Salão do Livro de Paris, contando com 

a presença de diversos gêneros literários, com apresentação de 43 autores brasileiros 

que tinham como objetivo comum levar a linguagem de um grupo de escritores que 

formam o “cânone marginal”. A editora ainda pretende continuar seu trabalho de 

tradução e publicação com mais cinco obras e, entre elas, o romance Ponciá Vicêncio, 

da escritora Conceição Evaristo, doutora em literatura comparada e por quem a editora 

nutre grande respeito. Deseja ainda a editora que a obra de Lima Barreto venha a fazer 

parte de mais um de seus trabalhos de editoração. 

É curioso o fato de que o caráter inovador do grupo de escritores do “cânone 

marginal” revela explicitamente o objetivo de se fazerem porta-voz de uma parte da 

população que sempre foi posta à margem da sociedade. 

No entanto, podemos argumentar que o sentido de pertencimento do escritor 

marginal ou da periferia se estrutura da maneira direta em como ele se vê em relação ao 

espaço no qual não está inserido às vezes nem pode exercer a autenticidade de sua 

cultura originária e tampouco dispor de condições financeiras para dar vida a seus 

projetos literários. Já outros escritores tentam se adaptar e chegam a recorrer a 

financiamentos, fugindo de sua realidade e se distanciando até de seus valores. Com 

base nas afirmações de Barbosa (1988), Lima Barreto se prendeu à literatura tentando se 

desprender da bebida, porém lhe negaram ascender no âmbito da burguesia a obter seu 

canudo de doutor e principalmente o reconhecimento da academia. 

 

3.4 – A Dialética da Marginalidade x A Dialética da Malandragem  

 

Antes de abordamos as duas proposições acima, torna-se necessário uma pequena 

definição do termo dialética. De acordo com o Novo Dicionário da Língua Portuguesa ( 

1975), podemos encontrar alguns significados de ordem filosófica. “Arte do diálogo ou 

da discussão, quer num sentido laudativo, com força de argumentação, quer num 

sentido pejorativo, como excessivo emprego de sutilezas”, ou “a natureza verdadeira e 

única da razão e do ser que são identificados um ao outro e se definem segundo o 

processo racional que procede pela união incessante de contrários”. (FERREIRA, 1986, 

p.585). 
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O objetivo deste trabalho é apresentar a dialética, em específico a da literatura 

marginal, como um caminho no qual seus autores e escritores possam expressar os 

sentimentos e a realidade que compõem sua história.  

É importante ressaltar que a história da dialética no passado tinha como 

embasamento o pensamento filosófico, na busca da verdade, explorando somente o 

sentido teórico do conhecimento. Hoje ela se apresenta com um novo pragmatismo, que 

tem como ponto referencial a realidade e às práticas que se aplicam à historia humana. 

Neste sentido, cabe-nos associar essa realidade à realidade brasileira. 

Uma nova abordagem alternativa aparece pelo viés da dialética da marginalidade 

em substituição à dialética da malandragem, como estabelecida pelo literário e crítico 

Antonio Cândido, com bases nos elementos contrários. Esse momento de transição de 

ambos os fenômenos é considerado radical, por apresentar uma maneira diferente de 

lidar com a contradição e com a violência, um dos dilemas por qual a sociedade 

brasileira vem enfrentando atualmente. 

Enquanto a primeira, a dialética da marginalidade, se apresenta sob o contexto da 

violência e intensas desigualdades sociais, a segunda representa o modo mais sutil de 

retratar a realidade brasileira, na figura do bom e velho malandro, que somente 

contestava a realidade com muitos discursos, por meio da fala mansa, com o gingado no 

andar e tendo como vestimenta um terno surrado acompanhando a gravata em perfeito 

desalinho. Em referência a esta última, a maneira que a figura social do malandro 

encontrava para expressar sua insatisfação com as mudanças políticas, econômicas e 

sociais que transformaram o cenário urbano era o emprego de composições de versos 

nas rodas de malandragem e capoeira, e até mesmo na perspectiva de obter vantagens à 

custa de outrem, idealizando sempre que cruzaria seu caminho alguém menos esperto 

do que ele. Na visão de João Cezar de Castro Rocha, a dialética da malandragem se 

destaca no contexto do romance de Jorge Amado, Dona Flor e seus dois Maridos: 

 

Estabelecer esse relacionamento estrutural entre as figuras do malandro e do 

otário é um movimento crítico decisivo. Celebrar a malandragem, portanto, é 

esquecer que todo Vadinho necessita de uma D. Flor para explorar, rouba-lhe 

o dinheiro, agredi-la quando seu desejo não é prontamente atendido e, como 

ninguém é de ferro, dar-lhe também amor. Não necessariamente nessa ordem, 

pois tudo depende das urgências dos negócios do malandro. (ROCHA, 2004, 

s/p). 

 



102 

 

Ainda no contexto da dialética da malandragem, é importante observar que o 

malandro teve um papel de destaque em nossa formação social. Ele consegue de forma 

mais amena negociar situações conflituosas, sem exercer a violência, utilizando a 

dialética da desordem e da ordem para atingir seus objetivos. É a verdadeira 

representação do brasileiro cordial e paciente: o bom malandro. Encontramos na 

literatura, no samba, no carnaval e no futebol essas manifestações, tão representativas 

do malandro brasileiro. 

As letras dos sambas que exaltavam os malandros da dialética citada acima eram 

composições criadas por gente simples, que não tinham chance de chegar às grandes 

gravadoras, e que ofereciam suas criações aos cantores sambistas – Bezerra da Silva e 

Moreira da Silva, já conhecidos nas rodas da malandragem pelas músicas: Malandro é 

malandro, mané é mané; Lei do Morro; malandro não vacila; Legítima Defesa; entre 

outras. Essas composições abordavam temas relacionados aos problemas de ordem 

social, do poder exercido pelas autoridades e outras questões de injustiças impostas à 

população. O romancista se interpõe ao compositor de sambas apresentando formas 

distintas de manifestações, através do fenômeno literário e da musicalidade. 

Na cultura contemporânea já não nos deparamos mais com a dialética da 

malandragem. O crítico João Cezar de Castro Rocha propõe uma nova ótica sobre a 

cultura brasileira contemporânea, a dialética da marginalidade.  

 

O modelo da dialética da marginalidade pressupõe uma nova forma de 

relacionamento entre as classes sociais. Não se trata mais de conciliar 

diferenças, mas de evidenciá-las, recusando-se a improvável promessa de 

meio-termo entre o pequeno círculo dos donos do poder e o crescente 

universo dos excluídos. Nesse contexto, o termo marginal não possui 

conotação unicamente pejorativa, representando também o contingente da 

população que se encontra à margem, no tocante aos direitos mais 

elementares, sem dispor de uma perspectiva de absorção, ao contrário do 

malandro. (ROCHA, 2004, p.56). 

 

A dialética da marginalidade usa a exclusão social como um problema coletivo 

se dirigindo ao sistema opressor. A cultura brasileira da contemporaneidade além de se 

propagar via romances, se espalha pela leitura cinematográfica, cuja produção assinala a 

complexidade do dilema urbano, em especial quanto ao tema da violência. A  exemplo 

do filme “Cidade de Deus” do escritor Paulo Lins; do livro “Pagador de Promessas”, 

baseado na obra de Dias Gomes, que virou filme sob a direção de Anselmo Duarte em 
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1969, do documentário “Ônibus 174”, produzido por José Padilha, tais obras 

caracterizam-se pelas imagens fortes e brutal realidade desse universo no qual os 

excluídos são os protagonistas.  

Seguindo essa linha, Ferréz justifica sua participação na literatura marginal 

como expoente de transição da dialética da malandragem para a da marginalidade. Ele 

entra nesse universo sem estar ligado a nenhuma editora, e traz consigo novos escritores 

que se dispuseram a realizar um trabalho literário objetivando o não uso da linguagem 

institucionalizada, à procura de pessoas da periferia e dos espaços sociais que 

legitimassem sua realidade. Nascimento corrobora ao afirmar: 

 

De acordo com Ferréz, a idéia de organizar a coletânea de textos produzidos 

por escritores da periferia surgiu no rastro da boa aceitação ao seu romance e 

à obra de Paulo Lins, Cidade de Deus
11

, como uma possibilidade de 

desmistificar as imagens de ambos como “exceções” surgidas de contextos 

sociais ligados á violência e à pobreza. E sua contribuição não se restringiu a 

trazer a público, sob o aval de uma revista de prestígio e de circulação 

nacional, autores ainda inéditos ou com produções independentes, mas se 

estendeu à visibilidade dada à equipe editorial das três edições publicadas em 

2001, 2002 e 2004: formada por rappers, escritores amadores e grafiteiros 

ligados ao movimento hip hop, todos moradores do Capão Redondo e 

membros do movimento cultural 1da Sul. (NASCIMENTO, 2009, p. 44). 

 

O mote desse capítulo é a literatura das margens, dos escritores da periferia, a 

segregação social - dilema vivido há muitos anos pelos excluídos e que já era motivo de 

discussão e tema entre os críticos e literários que faziam parte da trajetória literária de 

Lima Barreto.  

A literatura brasileira, em suas primeiras abordagens, expressou as discordâncias 

existentes entre a condição de subalternidade dos excluídos e da elite privilegiada. 

Muitos escritores denunciaram o quadro de pobreza, exploração, do domínio do capital 

estrangeiro e outras mazelas sociais, se engajando contra a burguesia e os proprietários 

donos de terra pertencentes a um regime escravocrata falido. Levantaram a bandeira da 

defesa da causa dos trabalhadores oprimidos e das desigualdades sociais. 

Lima Barreto incorpora em seus romances a situação de escritor à margem dos 

moldes estéticos e dos padrões dominantes. Muitos romancistas e cronistas deixaram 

suas obras registradas como forma de protesto, pela voz literária, expondo pontos de 

vistas e reflexões acerca de como a literatura, em especial aquela batizada de literatura 
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 Publicado pela editora Companhia das Letras em 1997 
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“marginal” ou da periferia poderia influenciar o processo literário de democratização. 

Observa-se que, na literatura dos grupos marginalizados, o autor fala por outrem, como 

forma de denúncia. Independentemente do fato de a cidade ser vista como objeto de 

estudo, ela também pode ser considerada como espaço de conflitos dos moradores das 

áreas periféricas. Dalcastagnè estabelece um paralelo entre os espaços periféricos e o 

espaço literário “marginalizado.” 

 

Tudo isto se traduz no crescente debate sobre o espaço, na literatura 

brasileira e em outras, dos grupos marginalizados – entendidos, em sentido 

amplo, como todos aqueles que vivenciam uma identidade coletiva que 

recebe valorização negativa da cultura dominante, sejam definidos por sexo, 

etnia, cor, orientação sexual, posição nas relações de produção, condição 

física ou outro critério. (DALCASTAGNÈ, 2007, p. 20). 

 

Fica evidente que a classe periférica, apontada pela exclusão econômica, 

cultural, pela pobreza e pelas complexidades sociais, tiveram destaque na literatura.    

Em obras como a de Aluísio de Azevedo (O cortiço); (Os Retirantes) de Graciliano 

Ramos, (Clara dos Anjos, Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá, Recordações do 

Escrivão Isaías Caminha, Diário Intimo, e uma variedade de crônicas) de Lima 

Barreto; Abraçado ao meu rancor e Malagueta, Perus e Bacanaço de João Antonio, 

todos os personagens elaborados por seus criadores pertenceram a um cenário muito 

amplo de discriminação, desigualdade social, opressão, de negação da cultura, e  de 

violência.  

É importante deixar claro que o objetivo desses escritores não se resumia 

somente em denunciar o domínio do poder, mas ia além ao tentar, modificar os 

obstáculos construídos pela classe dominante e pelo poder que invisivelmente 

mascararam as intervenções, utilizando subterfúgios para fazer calar a voz dos 

“subalternos”, como no ensaio de SpivaK 
12

( 2010) Pode o subalterno falar? Surge na 

Índia, em 1982, o Grupo de Estudos Subalternos com bases na linha marxista, com o 

intuito de criar uma narrativa diferente, a qual pudesse reconhecer histórica e 

politicamente a participação dos subalternos, isto é, dos excluídos e silenciados. 

Essa escritora, ao abordar as questões sobre a subalternidade, argumenta que o 

poder e a opressão falam pelos excluídos ou subalternos e nos explica que, por eles não 

terem representatividade no âmbito ideológico, econômico-cultural, são silenciados. Ela 

                                                 
12

 Gayatri Chakravorty Spivak , escritora indiana, feminista, marxista, pós-estruturalista e derridiana. 
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ainda considera que a voz dos subalternos se expressa por intermédio da literatura, dos 

vídeos e das artes em geral. Embora não tenham o direito à voz, pode-se lutar para que a 

situação dos subalternos venha a ser modificada. 

A linguagem literária dos escritores marginais nos revela o olhar deles frente à 

complexidade das questões relativas ao espaço ocupado por escritores ligados ao termo 

marginal, que se apropriaram do adjetivo para reportar ao mundo os problemas sociais 

enfrentados pelas classes desprivilegiadas e, em especial, os grupos de escritores que 

vieram das periferias, cujo perfil abarca elementos populares, que circulam não só na 

periferia como também se permitem ser identificados nos espaços urbanos. 

Na obra O Cemitério dos Vivos, de teor autobiográfico, Lima Barreto relata suas 

próprias experiências, por ocasião de seu confinamento no Hospício Nacional devido à 

condição de marginal acentuada pelo vício do álcool e depressão. O título da obra se 

deve à associação do lugar às péssimas condições de tratamento aos que lá se 

internavam. Aproveita o local da internação, situado na Urca, para dividir suas angústias 

com os bêbados, mendigos e outros doentes moradores da conhecida Casa de Loucos
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Livro do escritor João Antonio, publicado em 1976, por ter sido internado em uma casa de saúde 

devido a problemas de stress. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante as reflexões literárias de Lima Barreto em relação ao deslocamento da 

camada da população afetada pela exclusão social para o subúrbio, durante as reformas 

de Pereira Passos, suas intervenções nos serviram de testemunho para revelar a 

condição de marginalidade, de segregação social e cultural por que passou a população, 

colocada à margem da elite carioca, pelas imposições dos governantes da época, cujo 

objetivo era apagar de vez da memória da população a cultura colonial, infiltrando 

hábitos e costumes europeus, em especial a cultura francesa adotada como modelo 

durante a administração do prefeito Passos.  

Lima Barreto tomou para si, através da literatura, as causas políticas, 

econômicas, sociais e culturais de pessoas desconhecidas e seus dramas criando 

personagens fictícios espelhando-se nas marcas do sofrimento dos homens simples e do 

povo, identificando-se com os excluídos e marginalizados moradores da periferia. O 

escritor que almejava obter seu valor literário reconhecido pela academia não obteve em 

vida. Somente após sua morte sua literatura foi aceita pelos padrões do cânone. 

 Cabe ressaltar a importância de suas crônicas, contos e romances que em muito 

contribuíram para ressaltar as inquietações da população carioca por ocasião das 

reformas urbanas e sociais instituídas pelas autoridades governamentais. Lima revelou 

as mudanças topográficas da cidade do Rio de Janeiro, arquitetadas num panorama de 

demolições e desmontes, por via da intervenção truculenta da polícia e cujo intento, o de 

embelezar a cidade, causou um grande descontentamento entre a população carioca. 

Sua maneira irônica e ácida de escrever só foi aceita após sua morte, não tendo o 

prazer de ser reconhecido em vida pela academia literária. É evidente que a preocupação 

de Lima Barreto ao escrever não se restringiu a relatar o subúrbio, como espaço literário 

foi através da literatura marginal que ele revelou o outro lado da modernidade brasileira, 

oculto pelas autoridades da época. 

Um fato interessante foi motivo de atenção durante a realização da dissertação: 

os protagonistas e os personagens de Lima Barreto saíram das páginas dos livros e da 

ficção para continuarem vivos, circulando entre a população até os dias de hoje.  

A discriminação racial, a segregação sócioespacial, a omissão da cultura, a 

corrupção, os apadrinhamentos nas repartições públicas, os falsos doutores sem 

diplomas, as obras intermináveis na cidade do Rio de Janeiro, a situação do refugo 
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humano, as condições precárias de moradias das favelas, o trabalhador que utiliza os 

trens desconfortáveis que saem do subúrbio para o centro da cidade, todos estes itens 

ainda fazem parte daquele cenário de Clara dos Anjos; Do Diário Íntimo; dos 

Bruzundangas; do Cemitério dos Vivos; de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que 

ainda retratam a vida  e os conflitos da população carioca, bem como a maioria dos 

brasileiros.  

Atualmente, indagamos quem poderia ser capaz de redesenhar no âmbito da 

literatura o espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro com o mesmo teor de crítica 

literária do escritor Lima Barreto. 

Quem, do mundo da literatura, poderia incorporar aos seus escritos a geografia 

narrativa que Lima Barreto utilizou, criando expectativas ao validar o espaço do 

subúrbio e suas representações nos meios literários? 

Por isso, a literatura das margens ou literatura marginal tem como cunho a 

preocupação em dar voz aos subalternos e aos excluídos do processo de 

democratização. 

Encontramos os mesmos dramas e problemas na geração atual de escritores das 

margens: a luta pela conquista do espaço não está imune aos preconceitos ainda 

existentes.  

A geografia criou oportunidades de diálogo com outros ramos do conhecimento, 

possibilitando, por outros vieses, a leitura geográfica pela via literária utilizando 

também outros recortes teóricos. Através de novos paradigmas, a geografia ousou 

buscar perspectivas voltadas à corrente humanística, ao inserir o homem e suas relações 

ao seu meio.  

Dessa forma, o sentido de pertencimento e de não pertencimento relativos aos 

espaços e lugares emergiu das narrativas de Lima Barreto, criando no imaginário do 

leitor, cenários e personagens fictícios que se manifestaram através da associação e 

laços existentes entre escritor e o personagem. 

Outro fator de grande importância foi a oportunidade de inserir na presente 

investigação as contribuições teóricas da História, da Antropologia, das Ciências 

Sociais, Sociologia, enfim, do contexto das Ciências Humanas que aproximaram a 

essência humana à Geografia e à Literatura, recuperando o caráter geográfico 

encontrado nos contos, romances e crônicas de Lima Barreto, ou seja, o cunho 

interdisciplinar ,  motivo principal do presente estudo. 
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Utilizou-se como objetivo o espaço geográfico da cidade do Rio de Janeiro e o 

espaço romanesco do escritor Lima Barreto, por onde circulou, juntamente com seus 

personagens, pelas ruas da cidade, convivendo com os seus habitantes e com os 

problemas oriundos das intervenções impostas pelas mudanças históricas no início da 

República. Através da proposta de dialogar a Geografia com a Literatura, buscou-se 

alcançar a verdadeira relação de identidade do homem-escritor (Lima Barreto) com seu 

espaço geográfico, visando à perspectiva de resgatar o homem de volta ao seu universo, 

com base nas suas experiências, sentimentos e símbolos que integram sua paisagem 

geográfica, sejam eles concretos ou abstratos. Por essa proposta mergulhamos no 

mundo imaginário de Lima Barreto e vivemos a intensidade de seus personagens, na 

luta pela igualdade social.  
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Imagem 24 – Caricatura do escritor Afonso Henriques de Lima Barreto 
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Imagem 6 – Antiga Fábrica Klabin antes de 1986. Extraída http://www.panoramio.com . 

Foto de Marcelo Carneiro em 18/12/12 
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Imagem 8 – Estação de Todos os Santos /RJ – fotos de Iba Mendes 
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Imagem 10 – Coleção Prefeitos do Rio, cedida pelo Instituto Pereira Passos a autora da 
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Imagem 11 – Alargamento da Rua da Carioca, por ocasião das obras do Prefeito Pereira 

Passos. Extraída: espaço.morgenlicht.wordpress.com – Foto de Augusto Malta 

Imagem 12 – Rua Uruguaiana (1907) – Extraída: http://www.tripintour.com/ - foto de 

Augusto Malta – O Rio de Augusto Malta. 

Imagem 13- Obras de assentamento dos trilhos para bondes na Rua Uruguaiana (1909). 

Extraída; http://www.mercadouruguaina.com.br 

Imagem 14 - Quiosque no Largo do Depósito. Praça dos Estivadores em 1911 – Zona 

Portuária do Rio de Janeiro. Literatura &Rio de Janeiro – foto de Augusto Malta. 

Imagem 15 – Capa da Revista Fon-Fon que surgiu no Rio de Janeiro em 1907. 

Extraída; http://wp.clicrbs.com.br 

Imagem 16 e 17 – Foto da autora da pesquisa.  Atual Rua Major Mascarenhas. Retirada 

no ano de 2015. 
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Imagem 18 – Parc Royal – loja de departamento situada à Rua do Ouvidor que oferecia 

aos clientes que havia de moderno no mundo da moda. Foto de Augusto Malta. 

Extraída: http://www. modahistorica.blogspot.com. 

Imagem 19 – O uso dos bondes na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. 

Extraída: http://www.historiadigital.org 

Imagem 20 e 21 – Foto da antiga casa de Cultura Lima Barreto, nome dado em 

homenagem ao escritor, localizada no bairro da Tijuca, Rua Heitor Beltrão nº 353. Hoje 

encontra-se em total abandono. Foto da autora da pesquisa. /2015 

Imagem 22 e 23 – Rua Lima Barreto no Bairro de Quintino Bocaiúva/RJ em 

homenagem ao escritor. Foto da autora da pesquisa/2015 

Imagem 24 – caricatura do escritor Lima Barreto. Extraída: http://www.geledes.org.br 
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OBRAS DE LIMA BARRETO CITADAS NA PESQUISA 

 

Romances: 

Claras dos Anjos (1992) 

Recordações do escrivão Isaías Caminha (1909) 

Triste Fim de Policarpo Quaresma (1911) 

O Cemitério dos Vivos (1920 – 1921) 

 

Memorial: 

Diário Íntimo (1900- 1922) - Cemitério dos Vivos (1920 – 1921) 

Correspondência. (1893-1922) 

Impressões de Leitura – (1961) 

 

Crônicas: 

A Estação (1921) 

As Reformas e os Doutores (1921) 

Queixa de Defuntos (1920) 

As Enchentes (1915) 

Leitura de Jornais (1921) 

Vendo a brigada Stegomya (1903) 

Nossa Situação (1920) 

O Prefeito e o Povo (1921) 

O Novo Manifesto (1915) 

O Jardim Botânico e suas Palmeiras (1919) 

Os Enterros de Inhaúma (1922) 

O cedro de Petrópolis (1920) 

Os Outros (1915)  

O Morcego (1915) 

O Carnaval e a Morte (1922) 

Morte do Bambã (1922) 

 O Pré-Carnaval (1922) 

 

Sátira: Os Bruzundangas (1922) 

 


